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V E R S I Ó



El Club Excursionista celebra 
els seus 25 anys

El cap de setmana del 18 de juny, el Club Ex-
cursionista de Caldes de Malavella va celebrar 
els seus 25 anys amb un sopar a l’aire lliure que 
va comptar amb la participació d’una setan-
tena de persones. L’aniversari, que havia de 
celebrar-se el 2020, no havia estat possible 
fins ara per causa de la Covid-19. 
 
En la celebració es va fer homenatge als pre-
sidents anteriors, així com es van recordar 
les experiències viscudes amb fotos i vídeos 
d’anys anteriors. 
 
A més, per celebrar l’efemèride, des del 2020 
els socis van proposar diferents excursions 
que es van anar agendant. El sopar va fer-se 
a la Plaça Cruïlles després de la junta de so-
cis anual



Primer control trimunicipal 
de les policies de Cassà de la 
Selva, Llagostera i Caldes de 
Malavella

El 18 de juny es va realitzar un control de se-
guretat ciutadana, drogues i alcoholèmia a 
l’av. Caldes de Malavella i a la rotonda de la 
ctra. Llagostera, anant cap a Cassà de la Selva. 
En el control hi van participar efectius de les 
tres policies locals. Es tracta del primer exer-
cici conjunt d’ençà la formalització del con-
veni de col·laboració entre les tres policies, 
un acord pioner a les comarques gironines 
per fer serveis conjunts. El conveni permet 
millorar la coordinació i incrementar l’eficàcia 
dels agents a l’hora d’atendre emergències, 
combatre delictes i dur a terme controls de 
trànsit.



100 mil euros pel Pediatric 
Cancer Center Barcelona

L’Hospital Sant Joan de Déu inaugurava el 16 
de juny el Pediatric Cancer Center Barcelona 
(PCCB), un edifici de 14.000 metres quadrats 
que permetrà incrementar un 35% el nom-
bre d’infants atesos. Si fins ara l’hospital po-
dia acollir uns 300 casos nous cada any, ara 
permetrà atendre’n fins a 400. 
 
El projecte per aixecar el nou edifici es va ini-
ciar el 2017 amb una campanya per recaptar 
fons, i que va aconseguir reunir 30 milions 
d’euros, als quals s’hi van afegir 7 milions més, 
en una segona fase de la campanya. També 
hi ha tingut una important aportació solidària 
la campanya “Pels Valents” amb una donació 
total de 600 mil euros. D’aquests, cal desta-
car que més 100.000 euros s’han recaptat a 
Caldes de Malavella.



Es celebra la Nit de 
Campions

Més de 700 persones van participar en la clo-
enda d’entitats esportives que es va celebrar 
el dissabte 12 de juny al Pavelló Polivalent de 
Caldes de Malavella. Durant la celebració, 
també es va fer entrega de reconeixements 
pels mèrits esportius aconseguits aquesta 
temporada. Seguint en la línia de mèrits es-
portius, cal felicitar a les caldenques Anna 
Salat i Mariona Sanchez, per haver guanyat 
recentment la Lliga Iberdrola d’Hoquei Pa-
tins i el Campionat d’Espanya de Gimnàstica 
Artística respectivament. Enhorabona a tots 
els esportistes!



Es presenta la nova 
associació de comerciants

El passat dia 15 de juny va tenir lloc al Casino 
Municipal la presentació de la nova Associ-
ació de Comerciants i Empreses de Caldes 
de Malavella. 
 
La reunió va ser tot un èxit d’assistència, va 
comptar amb més de 40 participants i la ma-
joria dels que no varen poder assistir varen 
manifestar el seu suport a la nova Associació. 
La sessió es va desenvolupar amb molt bona 
sintonia i tots els assistents varen atendre de-
mostrant interès l’exposició que van fer els 
membres de la junta. 
 
La nova junta, que està formada per quinze 
persones de diferents sectors, està disposa-
da a treballar amb l’ajuda de tots els asso-
ciats. La junta espera augmentar el nombre 
d’associats per fer de Caldes un gran eix co-
mercial i empresarial.



L’Associació de Viles Termals 
de Catalunya prioritza 
promocionar i posicionar el 
termalisme

La reunió de l’Associació de Viles Termals de 
Catalunya, celebrada el 3 de juny, va servir 
per aprovar el pressupost i acordar les ac-
cions de promoció dels recursos termals. A 
grans trets, s’apostarà per posicionar el ca-
ràcter i el valor de les aigües mineromedici-
nals, promocionar els recursos turístics i ter-
mals de les viles i, crear una plataforma per 
defensar els interessos del sector en àmbits 
com el sanitari o el turístic. 
També es van plantejar algunes de les acci-
ons com, dissenyar una ruta de viles termals 
catalanes; editar un catàleg de recursos ter-
mals de Catalunya; crear un Club Termal; o 
instaurar un Dia Termal de Catalunya per dur 
a terme jornades de portes obertes i activi-
tats gastronòmiques. 



El ple de Caldes 
de Malavella atura 
provisionalment les 
llicències del sector “Porta 
de la Vila”

En el ple ordinari de maig es va tractar la consti-
tució d’una comissió informativa de territori, fruit 
d’una llicència que va sol·licitar una empresa pri-
vada per construir un aparcament de camions. En 
aquest ple l’equip de govern i els grups de l’opo-
sició van defensar que no és la seva voluntat la 
construcció de l’aparcament de camions. 
 
En el ple extraordinari celebrat el 22 de juny va 
aprovar-se aturar provisionalment les llicències 
del sector, amb l’objectiu d’estudiar la modificació 
dels Plans d’ordenació urbanística municipal de la 
zona. Així doncs, s’ha acordat suspendre la llicèn-
cia del sector durant el període d’un any, prorro-
gable un any més, per estudiar dels usos que es 
creguin més beneficiosos per aquesta zona. 



No et perdis la Festa Major 
d’enguany!

Del 29 al 31 de juliol i del 4 al 9 d’agost Cal-
des de Malavella es vestirà de festa amb mo-
tiu de la Festa Major 2022, amb una agenda 
plena d’actes per tots els públics. 
 
Durant dos caps de setmana, els caldencs i 
caldenques podran gaudir d’una gran va-
rietat d’activitats, entre les quals s’inclouen: 
tornejos esportius, concursos, concerts, cer-
caviles, activitats d’aigua, atraccions, sopars 
populars, sardanes, gegants, havaneres, ta-
llers infantils i molt més. Caldencs i calden-
ques, ja la tenim aquí!



Arriba la “Setmana Jove” 
per a visibilitzar el col·lectiu 
jove

Des de l’àrea de joventut s’ha preparat una 
nova proposta per al jovent del municipi. La 
setmana del 4 de juliol es realitzaran un con-
junt de diferents activitats obertes a persones 
d’entre 12 i 30 anys que visquin al municipi de 
Caldes de Malavella o a municipis propers. 
Les activitats són molt diverses, hi ha tallers 
d’autodefensa personal, torneig de video-
jocs, una exhibició d’escúter i patí, concerts 
de grups joves del municipi i la comarca, a 
més d’un tast de cerveses BdeGust pels ma-
jors d’edat o un vermut amb productes lo-
cals.



Joves de Caldes pinten un 
graffiti a l’Espai Jove 

Des de l’Àrea de Joventut amb la col·labora-
ció de HEAL HOP s’han realitzat quatre sessi-
ons a l’abril i el maig a Ca La Romana on van 
venir diferents joves del municipi interessa-
des amb el Hip Hop i la cultura que l’envolta. 
El projecte Rap&Graff vincula de manera pe-
dagògica les dues arts, entrellaçant els pro-
cessos creatius dels joves, a més de l’empo-
derament personal i artístic dels participants 
de manera col·laborativa. En l’última sessió es 
va dissenyar i pintar una paret de l’Espai Jove. 
D’aquesta manera no només s’ha transformat 
la percepció visual de l’espai, sinó que a més 
s’ha immortalitzat un procés reflexiu i en ric en 
valors fruit de les joves participants del pro-
jecte.



Jornada de portes obertes 
de l’Escola de Música

El dimarts 28 de juny va celebrar-se una jor-
nada de portes obertes de la nova Escola de 
Música. Feia anys que la població reclamava 
un espai on desenvolupar el Servei d’Educa-
ció Musical de Caldes que, fins ara, es realit-
zava en espais itinerants. El nou espai també 
servirà per acollir altres activitats educatives i 
culturals. 
L’Escola va obrir les portes a la ciutadania en 
una jornada de portes obertes. L’obertura va 
estar amenitzada amb la interpretació de pe-
ces per part dels alumnes del SEMC. Tot se-
guit va començar el concert de l’Orquestra 
Maravella, que va servir per celebrar la re-
vetlla de Sant Pere. En el concert hi van par-
ticipar també alumnes de l’Escola de Música, 
els músics Antoni Mas i Josep Vilar.



Torna la Fira d’oportunitats a 
Caldes de Malavella

El 12 de juny es va dur a terme la Fira d’opor-
tunitats, el mercat de productes de segona 
mà de Caldes de Malavella. Durant el dia es 
va poder gaudir de parades de segona mà, 
d’un taller de reciclatge i d’una visita guiada, 
entre altres actes. 
 
Per poder fer les inscripcions a la fira era ne-
cessari fer una aportació de productes de ne-
cessitat bàsica, que els participants van dur el 
mateix dia a la carpa que Càritas. 
 
Com a resultat, es van donar: 55.5 litres de 
llet, 3 kg d’arròs, 3 paquets de tomàquet, 23 
paquets de pasta, 23 kg de farina, 1kg de 
llegum seca, 22 ampolles de gel de bany, 27 
litres de brou, 2 paquets de cafè, 3 ampolles 
de colònia, 1 pot de llegum, 1 paquet de 6 
unitats de paper higiènic i 1 paquet de to-
nyina.



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€

Per recordar

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 pres-
tació al SEPE, un certificat, demanar hora al 
metge o un certificat, presentar una instància 
a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a l’IdCat 
Mòbil i no saps com fer-ho? Nosaltres t’aju-
dem en la seva tramitació! 
Demana cita prèvia a digitalcaldes@selva.cat 
o bé al telèfon 651.654.259 (també WhatsA-
pp). Els horaris d’atenció són cada dia de 9 
a 14h a l’Ajuntament de Caldes de Malave-
lla (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 Cre-
ació d’Empreses. Cal demanar cita prèvia al 
972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat 
 



SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES 
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldes-
demalavella.cat o bé als telèfons 972 480 103 
(Oficina de Turisme) o al 972 480 266 (Espai 
Jove). Les entrevistes es realitzen a l’Espai 
Jove “Ca la Romana” tots els dimecres. 
MOSQUIT TIGRE  
Recordeu que amb l’arribada de la calor co-
mença l’activitat d’aquest insecte tan mo-
lest i que és important que a casa eviteu les 
condicions que li són favorables: elimineu 
els objectes que puguin acumular aigua o 
buideu-los sovint (plats, gots, galledes, etc.). 
Tal com diu l’ordenança municipal, cadascú 
és responsable de mantenir correctament 
els espais privats per tal d’evitar les condici-
ons de proliferació del mosquit tigre. Per a 
més Informació podeu trucar al telèfon 972 
451 231 (Servei de Control de Mosquits) o a 
www.mosquittigregirona.cat 

 
HORARI BIBLIOTECA 
A l’estiu l’horari de la biblioteca és de dilluns 
a divendres de 15:30 a 20:30 h. 

VISITES TEATRALITZADES 
Ja es poden comprar les entrades per les 
Visites Teatralitzades a http://ticketara.com/. 
El tiquet d’adult val 10€ i l’infantil (de 6 a 12 
anys) 5€. Les representacions són els diven-
dres a les 20 h començant el 8 de juliol fins 
el 26 d’agost. 

 



HORARI PISCINA MUNICIPAL 

Del 18 al 26 de juny: de 10:30 a 20:30 h 
20, 21 i 22 de juny: horari exclusiu de 14 a 
20:30 h 
Del 27 de juny al 29 de juliol: de 12 a 20:30 h 
(de dilluns a divendres) i de 10:30 a 20:30 h 
(caps de setmana). 
Del 29 de juliol al 31 d’agost: de 10:30 a 
20:30 h 
*L’horari de bany finalitza 30 minuts abans de 
tancar. 

 
MATRÍCULES A L’ESCOLA DE MÚSICA 
Matriculacions: 4 i 5 de juliol i 1 i 2 de setem-
bre. Tota la informació a la web de l’escola 
de música de Caldes / SEM: http://semc.cal-
desdemalavella.cat/  
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