
Serveis i adreces d’interès

Segueix-nos!

OFICINES MUNICIPALS
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat.
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 
de 3.
I també els dijous tarda de 4 a 2/4 de 7.

SERVEI DE RECAPTACIÓ 
Tel. 972 84 01 78.
Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati
Els dimarts, de 9 a 1 del migdia

POLICIA LOCAL
Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546 
policialocal@caldesdemalavella.cat

CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09

FARMÀCIES
Casanovas
Tel. 972 47 00 96. C. Vall·llobera, 17.
Folch
Tel. 972 47 27 94. C. Sta. Maria, 28.
X. Planas
Tel. 972 47 11 10. Ctra Llagostera, 29.

ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat

SERVEIS SOCIALS
Tel. 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat .
C. Vall·llobera, 4. 
De dilluns a divendres, de 9 a 2.

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL DE CALDES
Servei amb cità prèvia.
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte 
dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres) 
solc@caldesdemalavella.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat

LLAR D’INFANTS NINOTS
Tel. 972 47 10 38
b7008183@xtec.cat

ESCOLA SANT ESTEVE
Tel. 972 47 23 44
b7000676@xtec.cat

ESCOLA LA BENAULA
Tel. 972 48 00 56
b7008781@xtec.cat

OFICINA DE TURISME
Tel. 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat
C. Vall·llobera, s/n.
De 10 a 14 h de dilluns a diumenge i 
festius 

SES CALDES
Tel. 972 48 02 25 b7008651@xtec.cat

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tel. 872 012 018.
Matins: de dilluns a diumenge de 10 a 
13 h.
Tardes: Dimarts, dimecres i divendres de 
15 a 18 h. Del 15/06 al 15/09, l’horari de 
tardes és de 17 a 20 h.

AVARIES XARXA D’AIGUA
Tel. 972 20 20 78

AVARIES XARXA ELÈCTRICA
Tel. 800 76 07 06

CORREUS
Tel. 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11.
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L’agenda

Divendres 1 d’abril
Cultura. Club de lectura amb Albert 
Mestres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura comentant “Maitreyi o la nit 
bengalina“ de Mircea Eliade

Dilluns 4 d’abril
Cultura. La Penya dels Llibres 1
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller d’escriptura i club de lectura infantil 
conduït per Joan de Boer. 

Cultura. La Penya dels Llibres 2
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Taller d’escriptura i club de lectura infantil 
conduït per Joan de Boer.

Dimecres 6 d’abril
Cultura. Conferència: “Fugir de la 
guerra d’Ucraïna” amb Agus Morales.
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Divendres 8 d’abril
Entitats. Escola de Música
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Concert de violí i violoncel

Cultura. Xerrada sobre “Modest Fu-
rest, Girona, Caldes i Sant Pol”
19 h · Balneari Vichy Catalán
A càrrec de JORDI POMÉS, historiador i pro-
fessor de la UAB i autor d’una de les biogra-
fies més destacades sobre Modest Furest, i 
CRISTINA BOSCH, historiadora i arxivera de 
l’Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar.

Dissabte 9 d’abril

Entitats. Xarxa de dones de Caldes 
de Malavella
10 h · Casino Municipal
Xerrada-Taller: Un crit a la vida. 
La urgència de viure i no de qualsevol ma-
nera, sinó buscant la felicitat. Prenen consci-
ència d’allò que ens frena i avançant cap a la 
nostra millor versió.
A càrrec d’Elisabet Muñoz (De la Mà)

Dilluns 11 d’abril
Entitats. Esplai Sant Esteve
De l’11 al 13 d’abril · Acampada de Setmana 
Santa

Dijous 14 d’abril
Entitats. Associació IKALD
17 h · Casino Municipal
Inauguració de l’exposició d’Ikebana, bonsais 
i ceràmica. Disponible del 14 al 18 d’abril.

Dissabte 16 d’abril 
Entitats. Esplai La Caixa
16 h · Zona firal
Torneig de petanca
En cas de no acabar el torneig el mateix dia, 
la final es jugaria diumenge al matí, a les 10 
h.
Podeu fer la inscripció a l’Esplai. 
Preu de l’entrada: 3€.

Diumenge 17 d’abril
Cultura. Sessió de cinema familiar 
17 h · Teatre Cinema Municipal
Reproducció de la pel·lícula “Érase una vez”

Divendres 22 d’abril
Cultura. Revetlla de Sant Jordi
Taula rodona amb autors de Caldes. 
Els autors caldencs que han publicat recent-
ment presentaran les seves obres. Venda i 
signatura de llibres.
17 h · Jardí d’en Pere Vidal de la Biblioteca 
Francesc Ferrer i Guàrdia

Concert: “Música és quan em parles” 
amb Indira Ferrer (soprano) i Antoni 
Mas (piano). Cançons basades en 
poemes.
19h · Jardí d’en Pere Vidal de la Biblioteca 
Francesc Ferrer i Guàrdia
Durant tota la tarda. Instal·lació “Bosc de 
llibres” de Josep M. Alarcón .

Dissabte 23 d’abril
Diada de Sant Jordi
11 h · Parc de la Sardana.
Lliurament de premis del 19è Concurs 
de Microliteratura Joaquim Carbó. En el 
transcurs de l’acte es portarà a terme la 
lectura de les obres premiades.

12 h · Parc de la Sardana
Espectacle infantil “REMEMBER SHOW” 
a càrrec de Marcel Gros i Teatre Mòbil.
Entrada lliure per a tothom.

19:30 h · Plaça de l’Església.
AUDICIÓ DE SARDANES a  càrrec de la 
Flama de Farners. Ho organitza l’Agrupa-
ció de Sardanistes.
Organitza: Ajuntament de Caldes de 
Malavella, Biblioteca Francesc Ferrer i 
Guardia, Balneari Vichy Catalán i Agrupa-
ció de Sardanistes.

Dimarts 26 d’abril
Entitats. Associació de Gent de la 3a 
edat “Casa Rosa”
De 16 a 18 h · La Casa Rosa
Xerrada “La nostra vida amb la Covid” a càr-
rec De la Mà.

Dimecres 27 d’abril
Cultura. Conferència
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Conferència “Fugir de la guerra d’Ucraïna” 
amb Angus Morales, periodista, escriptor i 
director de Revista 5W.

Divendres 29 d’abril
Cultura. Club de lectura
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura comentant  el llibre de poe-
mes “La ciutat cansada” amb la seva autora, 
Maria Callís Cabrera.

Festa de la Malavella! 

Divendres 29 d’abril, a les 9 del vespre a 
la Plaça de l’1 d’Octubre de 2017
RETORN DE LA MALAVELLA I EN SUC DE 
BRUC
Pregó d’inici de Festa amb la Malavella 
de l’any a càrrec de Mari Pau Huguet.
Lliurament de guardons a les Malavelles 
locals
Dansa de la Malavella i Xaranga Damm-er

Dissabte 30 d’abril. Tarda i nit al Parc de la 
Sardana
MERCAT NOCTURN
 
A les 17:30 a la Plaça Amical Mauthausen
DANSA DE LA MALAVELLA
 
A les 21:00 des de la Casa Rosa
RUA DE LA MALAVELLA I EN SUC DE 
BRUC: AMAGUEU LES CRIATURES !
ATENCIÓ! Nou itinerari amb ACCIONS 
TEATRALS al llarg de tot el recorregut 
(programa a part)

A continuació al Parc de les Moleres
ESPECTACLE “NIT DE BRUIXES”
 
23 hores, al  Parc de la Sardana
CONCERT AMB POPURRIS BAND

Diumenge 1 de maig, a les 9 del matí, 
des de la Plaça de l’Església
PUJADA A SANT MAURICI I CASTELL DE 
LA MALAVELLA
 
A les 5 de la tarda, a la Plaça de l’U d’Oc-
tubre de 2017
FEM FORA LA MALAVELLA!!
A continuació berenar popular i especta-
cle infantil (programa a part)
 
I durant tot el cap de setmana tallers 
infantils i moltes activitats per a petits i 
grans
Consulteu tota la programació en el pro-
grama específic.



Notícies breus Abril 2022 Per recordar

Caldes acull la presentació 
de l’Associació de Viles 
Termals de Catalunya

El dimecres 16 de març es va presentar la 
nova Associació de Viles Termals de Ca-
talunya al balneari Vichy Catalan. Aquesta 
associació té, entre d’altres, l’objectiu de 
desenvolupar coordinadament els recursos 
existents a l’entorn de les aigües minerals i 
termals, així com crear un espai comú de co-
neixement, mitjans i activitats per aconseguir 
un desenvolupament sostenible del terma-
lisme a Catalunya.
L’Associació compta amb l’adhesió de re-
presentants de tot el territori català, comprès 
per 12 comarques. Entre els territoris impli-
cats, s’hi troba Caldes de Malavella.

Tornen la Fira Gegantera i 
la Fira de la Terra 

Els dies 12 i 13 de març es van dur a terme 
la Fira Gegantera Gironina i la Fira de la Ter-
ra. Malgrat les pluges persistents del cap de 
setmana, els esdeveniments van poder realit-
zar-se gairebé en la seva totalitat.
A la Fira gegantera, durant tot el dia es van fer 
xerrades, concerts, xaranga, parades de cons-
tructors i expositors del món geganter i diver-
ses activitats per a tota la família. Finalment, es 
va clausurar la Fira amb el “Fot-li Suc de Bruc”.
A la Fira de la Terra, hi va haver mercat, una 
caminada solidària i un Canicròs infantil. Du-
rant el matí van fer-se entrenaments d’agi-
lity, la benedicció dels animals, la passarel·la 
Adopta’m i una exhibició de gossos policia. A 
la tarda es va fer un taller infantil, una xerrada i 
un espectacle d’animació.

La Biblioteca Municipal 
acull les sessions LP

Al llarg d’aquest mes de mar  s’han celebrat a 
la biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia de Cal-
des de Malavella les sessions de LP, deriva-
des del projecte 78 RPM del servei de bibli-
oteques de la Diputació de Girona. Aquestes 
sessions tenen com a objectiu el foment de la 
música a les biblioteques, per fomentar-hi la 
presència i difusió de la música.
Durant aquestes jornades s’ha comptat amb 
la participació de la Paula Grande, comen-
tant “Blue” de Joni Mitchell, Lalo Lopez amb 
“What’s going on” de Marvin Gaye i, final-
ment, Jesus Moll parlant de “Fly: Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band” de The Beatles.

El projecte de salut 
comunitària “Caldes Actiu” 
prepara el seu primer 
procés de participació 
ciutadana

El projecte Caldes Actiu va arrencar fa un 
any i està format per tècnics de Serveis So-
cials, Salut, Joventut, Promoció Econòmica, 
Educació, tècnics comunitaris del Consell 
Comarcal de La Selva, també del programa 
Benestar i Comunitat de Dipsalut i regidores 
del municipi.
L’objectiu del projecte Caldes Actiu és pla-
nificar accions encaminades a millorar el 
benestar comunitari del municipi. A partir 
d’un treball previ d’anàlisi, s’ha prioritzat co-
mençar a treballar amb el col·lectiu de gent 
més gran de 65 anys. Actualment, s’està dis-
senyant el procés de participació ciutadana 
que té com a finalitat identificar oportunitats 
i mancances del municipi pel que fa a la sa-
lut comunitària i dur a terme les accions que 
se’n derivin. 

Torna el 3x3 de Caldes!

El diumenge 3 d’abril el Club Esportiu Cal-
des de Malavella (CE CALDES) amb el suport 
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella tor-
na a organitzar el 3x3 Caldes, primera prova 
del Circuit Català de la Federació Catalana 
de Basquetbol. El torneig tindrà lloc a partir 
de les 9 h del matí i estarà distribuït entre el 
Pavelló Municipal, el Pavelló Polivalent i l’Ins-
titut. Així mateix, compta amb categories des 
de l’Escoleta fins a Sènior.
L’èxit de l’edició anterior, el 2019, amb 140 
equips i més de 550 jugadors, i la flexibilitza-
ció de les mesures Covid fan preveure una 
excel·lent acollida per l’edició d’enguany 
que utilitzarà entre 14 i 16 pistes de joc habi-
litades durant tot el matí.

L’Ajuntament de Caldes de 
Malavella nomena quatre 
voluntaris de Protecció Civil

El dia 5 de març va tenir lloc a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament el nomenament de quatre 
voluntaris de Protecció Civil. Els Voluntaris 
nomenats van ser en Juan Moya, David Pon-
ce, Joan Teixidor i Marco Andrés.
En l’acte hi van participar l’alcalde Salvador 
Balliu, el primer tinent d’alcalde Sergi Mir i 
el sotsinspector en cap de la policia local de 
Caldes de Malavella, Xavi Muñoz.
Els nomenats van superar la formació bàsica 
per a voluntaris de protecció civil impartida 
per I’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya. A partir d’ara, la funció d’aquests vo-
luntaris és la col·laboració desinteressada en 
tasques de protecció civil dins del poble.

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant 
tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

HORARI DEIXALLERIA
Dilluns, dijous, dissabtes i diumenges de 10 h 
a 13 h. Dimarts, dimecres i divendres de 10 h a 
13 h i de 15h a 18h.
*En temporada alta (15/06 a 15/09) l’horari de 
tarda és de 16 h a 19 h.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS PORTA A PORTA  
El Servei de Recollida de Voluminosos es fa 
el darrer dimecres i segon dimecres de cada 
mes. Cal prèvia sol·licitud a Nora (872 012 018). 
Es pot sol·licitar fins a les 17:30 del dia abans. 
Hi ha un límit de 25 sol·licituds a cada servei, 
en cas de sobre passar les sol·licituds s’hauran 
d’esperar fins a la propera recollida.

T’AJUDEM A FER TRÀMITS ELECTRÒNICS!
Has de presentar un tràmit electrònic o fer 
alguna gestió online en alguna Administració 
o Organisme i no saps per on començar?
Has de demanar (per exemple) una prestació 
al SEPE, un certificat, demanar hora al metge o 
un certificat, presentar una instància a l’Ajun-
tament o bé donar-te d’alta a l’IdCat Mòbil i 
no saps com fer-ho? Nosaltres t’ajudem en la 
seva tramitació!
Demana cita prèvia a digitalcaldes@selva.cat o 
bé al telèfon 651.654.259 (també WhatsApp). 
Els horaris d’atenció són cada dia de 9 a 14h a 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella (entrada 
pel Pati de Cal Ferrer – Plaça de l’Ajuntament).

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament de 

Caldes hi ha disponible el Servei de Creació 
d’Empreses. Cal demanar cita prèvia al 972 48 
01 03 (Oficina de Turisme) o bé a promocioe-
conomica@caldesdemalavella.cat

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesde-
malavella.cat o bé als telèfons 972 480 103 (Ofi-
cina de Turisme) o al 972 480 266 (Espai Jove). 
Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove “Ca la 
Romana” tots els dimecres de 9:30 a 13:30 h.

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA
Consulta la programació de l’Espai Jove Ca la 
Romana a les xarxes socials oficials de l’espai 
jove! Jovent de Caldes, no us perdeu la vari-
etat d’activitats programades, pensades per a 
tots i totes!

PROJECTE “CALDES ACTIU”
L’objectiu del projecte Caldes Actiu és planifi-
car accions encaminades a millorar el benestar 
comunitari del municipi aprofitant tots els 
recursos i actius de què disposa, partint d’un 
concepte de promoció de la salut molt ampli, 
que va encaminat a modificar totes aquelles 
condicions socials, ambientals i econòmiques 
que poden millorar i tenir un impacte en la 
salut pública i individual.
Per a més informació sobre el projecte podeu 
contactar a caldesactiu@caldesdemalavella.
net o bé al telèfon  972 47 04 04.

CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA DE LA 
MALAVELLA I CONCURS D’ORNAMENTACIÓ DE 
BALCONS, FINESTRES I FAÇANES
Del 28 d’abril a l’1 de maig 2022
Inscripcions abans del 27 d’abril a promocioe-
conomica@caldesdemalavella.cat  
Bases disponibles a www.festadelamalavella.cat

Llegeix aquest BIM 
en format per mòbil, 
escaneja el codi QR

Cada dimarts 
Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Cada dijous
Caminada
9.30 a 11 h · Casa Rosa

Cada diumenge
Fira Mercat
9 a 13 h · Plaça de l’Ajuntment

Visita turística guiada
A les 11 h · Oficina de turisme · 3€

19ª edició de la Butineteja

El diumenge 6 de març va tenir lloc la tra-
dicional Butineteja, un esdeveniment que 
consisteix en diferents grups de voluntaris 
que dediquen el matí a netejar els boscos 
que envolten el poble de tota la brossa i 
deixalles que algunes persones han deixat 
a la natura. A continuació, acabant el matí es 
reuneixen per fer una botifarrada per donar 
per finalitzada la seva tasca.
Gràcies a la bona feina i solidaritat dels vo-
luntaris es va recollir molta brossa que ja no 
tornarà a embrutir els boscos.

Es nomena el nou jutge de 
pau de Caldes de Malavella

Al mes de febrer, l’Antoni Vila, jutge de Pau 
de Caldes de Malavella, va acomiadar el seu 
càrrec després de 34 anys al servei del po-
ble. Aquest fet va precedir al nomenament 
del nou jutge de pau, en Miquel Casas.
L’Antoni Vila agraeix a la part administrativa, 
política i a la part de justícia de la Casa Rosa 
el tracte i la gestió durant el temps que ha 
estat jutge de pau. Especialment reconeix la 
gran ajuda del sergent en cap de la Policia 
Municipal i el seu equip.

L’Ajuntament de Caldes de 
Malavella inicia la licitació 
del nou contracte de serveis 
de neteja dels edificis 
municipals

El 7 de març es va celebrar un ple extraor-
dinari a l’Ajuntament de Caldes de Malave-
lla en què es va tractar, entre altres punts, 
l’aprovació de la pròrroga del conveni de 
l’enllumenat públic exterior entre l’ens mu-
nicipal i la Diputació de Girona i la licitació 
del contracte de serveis de neteja dels edi-
ficis municipals de l’Ajuntament.
La licitació del nou contracte de serveis de 
neteja de les dependències municipals, es 
durà a terme mitjançant procés obert i es 
divideix en tres lots: esports, educació i la 
resta d’edificis municipals.

Caldes es solidaritza amb 
Ucraïna 

El dia 1 de març es va dur a terme una con-
centració per mostrar el rebuig a la invasió 
russa a Ucraïna. En representació de la po-
blació ucraïnesa de Caldes, el veí caldenc 
Viktor Bondar va intervenir amb unes pa-
raules demanant la Pau.
D’altra banda, el dia 11 de març es va rea-
litzar un concert solidari per recaptar fons 
per Ucraïna, on es van aconseguir 1.065 
€. El concert va estar a càrrec de la Zoria-
na Semchenko, veïna de Caldes d’origen 
ucraïnès i professora de música.
Des que Rússia va iniciar els atacs, l’Ajunta-
ment de Caldes ha iniciat dues campanyes 
de recollida de productes de primera ne-
cessitat que una furgoneta ha traslladat als 
refugiats ucraïnesos.

Es presenta la nova junta de 
l’Associació de Gent de la 3a 
Edat

El dia 9 de març, a la sala annexa de la Casa 
Rosa, es va celebrar l’Assemblea General 
Extraordinària de l’Associació de Gent de 
la 3a Edat “Casa Rosa” per dur a terme la 
renovació de càrrecs per a una nova junta. 
Durant la sessió es va presentar la nova jun-
ta, acomiadant l’anterior, que ha estat col-
laborant activament durant 11 anys amb les 
activitats del municipi.

Commemoració del 8 de 
març

El 8 de març Caldes de Malavella es va su-
mar en la commemoració del Dia Internaci-
onal de les Dones amb diverses activitats. 
En primer lloc, es va celebrar un dinar de 
dones que va comptar amb l’actuació mu-
sical de l’Elizabeth Oldeman. Seguidament, 
a la biblioteca, es va realitzar una xerrada 
sobre menstruació i alimentació a càrrec de 
la Yasmina Drolma.
Finalment, per concloure la jornada es va 
fer la lectura del manifest del 8M, llegit per 
la Irina, de 12 anys. Durant l’acte, l’alcalde 
va recordar la importància de la lluita contra 
el masclisme per aconseguir una societat 
igualitària.

Antoni Vila, jutge de pau de Cal-
des de Malavella, va acomiadar el 
seu càrrec després de 34 anys

Durant la sessió es va presentar la 
nova junta, acomiadant l’anterior, 
que ha estat col·laborant activa-
ment durant 11 anys amb les acti-
vitats del municipi.


