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L’agenda

Divendres, 2 de desembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball

Entitats. Grup Calidae
19 h · Església parroquial
Concert benèfic del Grup Calidae en motiu 
del seu 20è aniversari 

Dissabte, 3 de desembre
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
10:30 h · Casino
Ioga en Família. Inscripcions i més informació 
a latribuiogui@gmail.com

 Nadal. Missa i encesa de 
llums
17.30 h · Església parroquial
A continuació encesa de llums de Nadal i 
xocolatada  

Cultura. Temporada Teatral  
20 h · Teatre Municipal 
De porc i de senyor de Grup de Teatre de 
l’Esplai-Fundació la Caixa de Caldes
Entrades a http://ticketara.com

Diumenge, 4 de desembre
Turisme. Visita guiada
11 h · Oficina de Turisme 
Visita a l’Espai Aquae.  Preu: 3€, entrades 
disponibles a ticketara.com  

Entitats. Club Excursionista de Caldes
4a etapa de la Ruta de les Ermites. Més infor-
mació a http://www.clubexcursionistacaldes-
demalavella.cat/ 

Dilluns, 5 de desembre
Entitats. Casa Rosa
18 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línea

Dimarts, 6 de desembre
 Entitats. Esplai Sant Esteve  

9 h a 13 h · Rambla d’en Rufí
Activitats matinals per a Infants de 1r de pri-
mària a 2n de l’ESO.

Turisme. Visita teatralitzada
11 h · Font de la Mina 
“Caldes, Surt de dins”.  Preu: 10€, entrades 
disponibles a ticketara.com  

Dimecres, 7 de desembre
Entitats. Casa Rosa
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línea, tot seguit bingo

Dijous, 8 de desembre
 Entitats. Esplai Sant Esteve   

9 h a 13 h · Rambla d’en Rufí
Activitats matinals per a Infants de 1r de pri-
mària a 2n de l’ESO.

Turisme. Visita teatralitzada
11 h · Font de la Mina 
“Caldes, Surt de dins”.  Preu: 10€, entrades 
disponibles a ticketara.com  

 Entitats. Societat Gastro-
nòmica de Caldes de Malavella  
12 h · Plaça de l’Ajuntament Vell
Calgol tast: degustació de diferents plats de 
cargols.

Divendres, 9 de desembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball 

Dissabte, 10 de desembre

Mercat de Nadal a la Plaça de la 
Selva
10 a 19.30h · Mercat de Nadal i campa-
nya de recollida de joguines
11:30 h a 13 h · Taller de cuina “Elaboració 
d’arbres de Nadal”
13 h · Demostració de hip-hop
17:30 h · Taller de manualitats nadalen-
ques amb productes reciclats 
18 h · Passejada de nadales amb la Colla 
Gegantera
Més informació en programes a part.  

 Entitats. Club Patinatge 
Caldes  
17 h · Pavelló Municipal 
Festival de Nadal del Club Patinatge Artístic 
de Caldes. Preu: 2€ (majors de 18 anys)

Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de Taula

Entitats. AFA Sant Esteve
17 h · Teatre- cinema municipal
Representació de The Elf’s Inventions, conte in-
fantil interpretat per nens i nenes de 3 a 10 anys. 
Organitza l’AFA Sant Esteve amb la col-
laboració de Kids&Us. 

Diumenge, 11 de desembre
 Entitats. Esplai Gent Gran   

9 h · Zona Firal
Torneig Solidari de Petanca

Turisme. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme 
Visita guiada de la ruta “Fonts i patrimoni”.  
Preu: 3€, entrades disponibles a ticketara.com  

Cultura. Cinema
17 h · Teatre-cinema municipal
Versió en català “Spirit indomable”. Entrada 
lliure.

Dilluns, 12 de desembre
Entitats. Casa Rosa
16 h · Annex de la Casa Rosa

Fabricat amb paper reciclat. 
Llença’m al contenidor blau.

Ball en línea

Biblioteca. Club de lectura infantil
17 h · Biblioteca
Club de lectura infantil amb Joan de Boer: 
Isadora Moon va a l’escola.

Biblioteca. Club de lectura infantil
18 h · Biblioteca
Club de lectura infantil amb Joan de Boer: 
L’Illa de la Paidonèsia.

Dimarts, 13 de desembre
Entitats. Casa Rosa
13:45 h · Restaurant Touring
Dinar de Pre-Nadal i ball

Biblioteca. Presentació 
19 h · Biblioteca
Presentació del llibre El Fabricant de Records 
(Premi Prudenci Bertrana, 2022) de Martí Giro-
nell. Organitzat per Òmnium La Selva Interior

Dimecres, 14 de desembre
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Sortida intersetmanal per Maçanet de la 
Selva. Més informació a http://www.clubex-
cursionistacaldesdemalavella.cat/

Entitats. Casa Rosa
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línea, tot seguit bingo

 Entitats. Esplai Gent Gran   
17 h · Local de l’Esplai
Torneig Solidari de Rummikub. Organitza 
l’Esplai-Fundació la Caixa de Caldes i Associ-
ació de la Gent Gran Casa Rosa

Dijous, 15 de desembre
 Salut. Xerrada de salut 

cardiovascular i quina sanitària  
16:30 h · Annex de la Casa Rosa
Sorteig de quatre paneres. Organitzat pel 
CAP de Caldes i Ajuntament de Caldes de 
Malavella amb el suport de l’Associació de 
Gent Gran “Casa Rosa”.
Tot seguit, Quina Sanitària

Biblioteca. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca
Tarda de Lletres amb Montse Castaño: La 
societat literària del pastís de pela de patata.

Divendres, 16 de desembre
Biblioteca. Contes de Nadal
17 h · Biblioteca
Contes de Nadal amb Pengim-Penjam tite-
lles: “El regal”

Entitats. Club Excursionista de Caldes
Reunió de programació i sopar. Més infor-
mació a http://www.clubexcursionistacaldes-
demalavella.cat/

Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball-Berenar

Biblioteca. Club de lectura

19:30 h · Biblioteca
Club de lectura amb Albert Mestres

Dissabte, 17 de desembre
 Esport. Partits de bàsquet, 

hoquei i futbol  
Tot el cap de setmana  · Zona esportiva

Entitats. Xarxa de dones de Caldes
10:30 h · Casino
Ioga en Família. Inscripcions i més informació 
a latribuiogui@gmail.com

 Cultura. Concert 
12 h · Teatre municipal
Concert de la Orquestra Jove de la Selva, 
amb entrada lliure.

Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de Taula

 Entitats. Colla gegantera  
19 h · Inici a la Casa dels Gegants
Ball d’espelmes

Diumenge, 18 de desembre
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Bicicletada infantil. Més informació a http://
www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat/

Turisme. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme 
Visita de la ruta “Caldes en temps de guer-
res”.  Preu: 3€, entrades disponibles a ticke-
tara.com  

La Marató de TV3
De 10 a 14 h a diferents espais:

 Carrer Vall-llobera · Parades 
de les entitats per La Marató  

 Plaça de l’U d’Octubre 2017 
Subhasta de quadres del concurs de pin-
tura ràpida i d’aportacions d’artistes locals  

 Ermita de Sant Grau · Jornada 
de portes obertes a l’Ermita de Sant Grau  
11 h a 13 h · Plaça Cruïlles
Tallerets de Nadal
11 h a 13 h · Plaça Cruïlles
Pintacares de Nadal

 11 h a 14 h · davant de l’Ofi-
cina de Turisme
Tió solidari  
12 h · Plaça de l’Ajuntament Vell

 Tastet d’escudella de Nadal  
9 h · Pistes de tennis municipals

 Torneig de tennis per a totes 
les edats i nivells. 
12 h · davant la Casa Rosa

 Audició de sardanes amb la 
Cobla Flama de Farners  
17 h a 21 h · Gimnàs del CEIP Sant Esteve

 Gran quina solidària  
Més informació en programes a part i al 
web: www.ccma.cat/tv3/marato/

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 i divendres, de 9 a 13 h 
Es pot demanar cita prèvia a través de 
www.selvatributs.cat  

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

CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09

JUTJAT DE PAU
Edifici de la Casa Rosa
Carrer de Sant Grau 19 13
Tel. 972 470 225

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

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

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.

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

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.

Dilluns, 19 de desembre
Entitats. Casa Rosa
18 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Dimarts, 20 de desembre
 Cultura. Acte inaugural de 

l’auditori  
18 h · Auditori de l’Escola de Música
Audició de Nadal a càrrec dels alumnes de 
l’Escola de Música 

Dimecres, 21 de desembre
Nadal. Pessebre vivent  
11 a 13 h · Institut de Caldes

Entitats. Casa Rosa
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línea, tot seguit bingo

Divendres, 23 de desembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball 

Cultura. Concert
20 h · Pavelló Municipal
Gran concert de l’Orquestra Maravella “Un 
Nadal maravellós a Caldes”
Entrades disponibles a ticketara.com i a les 
llibreries Solés i Tau, a partir del 9 de desem-
bre.   

Dissabte, 24 de desembre
Missa Familiar de Nadal
18:30 h · Església Parroquial

Diumenge, 25 de desembre
Missa de Nadal
11:30 h · Església Parroquial

Nadal. Quina del futbol
19 h · Casino Municipal

Dilluns, 26 de desembre
Nadal. Missa de Sant Esteve 
11 h · Església Parroquial

Nadal. Concert de la coral de Sant 
Esteve 
12 h · Església Parroquial

Nadal. Carteres reials i xocolatada
17:30 h · Jardins de les Termes Romanes

Nadal. Quina del futbol
19 h · Casino Municipal

Dimarts, 27 de desembre
JAN 2022, el Parc Infantil de Nadal 
de Caldes!
Del dimarts 27 al dijous 29 de desembre
15:30 a 19:30 h · Pavelló Municipal d’Esports

Dimecres, 28 de desembre
Entitats. Casa Rosa
16 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línea, tot seguit bingo-berenar

Divendres, 30 de desembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball 

Cultura. Concert líric “Melodies En-
trellaçades”
19 h · Auditori de l’Escola de Música
Recital d’òpera i sarsuela, a càrrec de les 
sopranos Sara i Maria Bañeras i amb l’acom-
panyament del pianista Alessio Coppola.

Nadal. Concert 
22 h · Balneari Prats
Concert de Nadal a càrrec de la Coral Cantai-
res de Caldes

Dissabte, 31 de desembre
Nadal. Missa 
18:30 h · Església Parroquial

Diumenge, 1 de gener de 2023
Nadal. Missa de Cap d’Any
11:30 h · Església Parroquial

Dijous, 5 de gener de 2023
Nadal. Gran cavalcada de Reis
18:30 h · Carretera Llagostera
Arribaran carregats de regals, joguines, cara-
mels i carbó per la carretera de Llagostera, c. 
Girona, c. Costa Brava i c. Barcelona. Tornaran 
a la carretera de Llagostera i seguiran per pg. 
de Ronda, av. Sant Maurici, c. Nou, c. i pl. del 
Mestre Mas i Ros i pl. de la Selva.
A l’entorn de l’Església parroquial hi haurà 
instal·lat un Pessebre Vivent que es podrà 
visitar en el transcurs de la Cavalcada. 
Es recomana que porteu un fanalet que faci 
molta i molta llum, per tal que Ses Majes-
tats Màgiques us puguin veure bé. També, 
heu de tenir cura i molta precaució de no 
atansar-vos  les carrosses en el transcurs de la 
cavalcada i quan estiguin en moviment.
En cas de pluja, els actes es traslladarien al 
Teatre i al Casino.

Divendres, 6 de gener de 2023
Nadal. Missa de Reis
11:30 h · Església Parroquial



Notícies breus Desembre 2022 Per recordar

Caldes celebra la 
Castanyada i el Halloween 

El passat 31 d’octubre, a Caldes es va cele-
brar el Halloween i la Castanyada amb una 
gran programació d’activitats! La tarda del 
31, l’Agrupació de Sardanistes va preparar 
la castanyada i la plaça de l’Església es va 
omplir per celebrar la tardor! Aquella ma-
teixa nit, va tenir lloc al Parc de la Sardana, 
l’EMBARRAKAWEEN, un túnel del terror 
organitzat per l’Associació de Carnaval del 
municipi. I, com és tradició a la Casa Rosa, 
van celebrar la castanyada després de jugar 
al bingo, amb castanyes, moniatos, garnatxa 
i moscatell per a tothom! Totes les propostes 
van tenir un èxit de participació! 

La Policia Local de Caldes 
celebra la seva Diada

El dissabte 19 de novembre la Policia Local 
de Caldes de Malavella va celebrar la seva 
Diada amb l’objectiu de felicitar i celebrar 
els èxits dels agents i els cossos de segure-
tat. Aquest any s’han realitzat 6048 incidèn-
cies de servei dins les àrees de Seguretat 
Ciutadana, Policia Assistencial, Trànsit, Policia 
de Proximitat i Serveis Municipals. Pel que 
fa a l’entrega de medalles, es van premiar 
diferents agents de la Policia Local, Mossos 
d’Esquadra i Protecció Civil. També es va 
parlar de la feina que s’està fent amb la col-
laboració trimunicipal entre les policies de 
Caldes, Cassà de la Selva i Llagostera. També 
va presentar-se la V Marxa Pels Valents. 

Es congelen les taxes i 
impostos de cares al 2023

Dijous, 27 d’octubre es va celebrar un ple 
extraordinari en referència a les modificaci-
ons de les ordenances fiscals per l’any 2023. 
Per l’exercici vinent no es fa cap increment 
a les taxes, si bé en la sessió plenària es van 
aprovar modificacions en el redactat per fer 
les taxes adaptades a la legislació vigent i a 
necessitats sorgides. A banda també es van 
aprovar modificacions de crèdit relatives a 
ajudes humanitàries a gent de Caldes, en-
tre d’altres. També es va aprovar concedir 
medalles meritòries a diferents agents de 
la Policia Local per serveis prestats en un in-
cendi en un habitatge del municipi així com 
relatives a la trajectòria de diferents agents. 
Les condecoracions es van entregar el 19 de 
novembre en la Diada de la Policia Local. 

Se celebra el Gust de la 
Paraula

Del 25 al 27 de novembre a Caldes de Ma-
lavella es va celebrar una nova edició de El 
Gust de la Paraula, el festival que fusiona 
literatura i gastronomia, enguany dedicada 
als monosíl·labs. Entre l’Oficina de Turisme, 
l’Àrea de Cultura i la Biblioteca Municipal es 
va cuinar una programació que incloïa l’es-
pectacle infantil “Els Pànids”; el Tastet tea-
tralitzat d’aigües i la representació de dansa 
amb el Ball de les Cireres; un vermut i una 
visita guiada especial: Caldes en temps de 
guerres. Entre les activitats, tampoc hi va fal-
tar una sessió de cinema amb la projecció 
de Pluja de Mandonguilles. Les activitats van 
estar maridades amb tastets diversos on hi 
van participar diferents comerços locals.

Obertes les inscripcions 
per la V Marxa Pels 
Valents 

Les inscripcions per a la cinquena edició 
de la marxa #Pelsvalents, que se celebra-
rà el proper 12 de febrer, ja estan obertes!  
La marxa solidària té l’objectiu de recaptar 
fons per a la investigació del càncer infantil. 
L’edició d’enguany es va presentar el 3 de 
novembre al Balneari Vichy Catalan, amb la 
companyia d’en Marc, un noi de 7 anys que 
s’està tractant al SJD Pediatric Cancer Cen-
ter. Fins al moment ja s’han recaptat més de 
700.000€ amb la campanya #PelsValents. 
Inscriu-te a la marxa a: https://www.inscrip-
cions.cat/pelsvalents2023  

El caldenc Sergi Giménez 
es proclama campió del 
món de pesca

Sergi Giménez s’emporta l’or al Campionat 
del món Mar-Costa celebrat a Xipre l’última 
setmana d’octubre. El pescador caldenc 
i el seu equip Kali Kunnan del CPE Roses 
La Perola van dur a terme tres dies d’entre-
naments i cinc dies de competició. Sergi 
destaca la dificultat del campionat degut al 
temporal variable. L’equip va saber adap-
tar-se als canvis de vent i d’escenaris marins 
per a poder buscar les espècies òptimes i 
dominar els mètodes de pesca necessaris. 
La regularitat va ser clau per a poder acon-
seguir emportar-se l’or cap a casa. Moltes 
felicitats, Sergi!

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€

Participació caldenca al 
World Skate Games a 
Argentina 

Les caldenques Anna Salvat, Laura Casano-
vas i Mar Muñoz van participar al World Skate 
Games, la competició d’esports sobre rodes 
més important del món. Les esportistes van 
viatjar a Buenos Aires, Argentina, seu de la 
tercera edició dels jocs entre el 24 d’octubre i 
el 13 de novembre. Anna Salvat es va procla-
mar subcampiona del món amb la selecció 
espanyola d’hoquei. Laura Casanovas i Mar 
Muñoz van aconseguir la medalla de bronze 
amb el Club Patinatge Girona. Enhorabona!

Es commemora el 25N

Caldes de Malavella va commemorar el 
passat 25 el Dia Internacional de la violència 
envers les dones. Al pati de Cal Ferrer de la 
Plaça va fer-se una actuació musical, seguida 
d’una performance i la lectura del manifest. 
A banda, l’Espai Jove Ca la Romana va fer ta-
llers d’elaboració de cartells i pancartes, tam-
bé un taller d’autodefensa i estampació de 
tote bags. Els actes estaven organitzats per 
l’ajuntament, des de les regidories d’igualtat 
i joventut i també pel Consell per la Igualtat 
de Caldes de Malavella.  
La programació majorment es va celebrar 
el mateix divendres 25 a la tarda, tot i que 
algunes activitats preparades des de l’àrea 
de joventut es van dur a terme durant els 
dies previs a la jornada. 

El Nadal arriba a Caldes!

Ens omple d’il·lusió poder tornar a dir que 
el Nadal arriba a Caldes de Malavella. El de-
sembre és el mes més màgic de l’any, per 
aquest motiu s’ha programat un gran ventall 
d’activitats per a tots els públics. Aquest Na-
dal no hi faltarà el JAN, el Mercat de Nadal, 
les quines, la rebuda de la cartera reial, el 
cagatió o la cavalcada de Reis, entre altres. 
També es podrà gaudir dels concerts de 
Nadal, de les propostes teatrals i de totes 
les activitats que presenten les associacions 
del municipi.  Gràcies a tots i totes els que 
feu possible aquesta àmplia programació! 
Gaudeix de tots els actes que puguis i vul-
guis, estarem encantats de rebre-us a tots. 
Bones festes! 

La nova escola de música 
anomena les aules amb 
noms de músics caldencs  

L’equipament compta amb vuit aules que 
reben el nom d’artistes o entitats calden-
ques com: Josep Vilar, Francesc Mas Ros, 
Assumpta Fontanals, Nella Colombo, Anto-
ni Mas, Orquestrina Jadris, Coral Cantaires 
de Caldes i Agrupació de Sardanistes. L’au-
ditori rep el nom de Lluís Ferrer – Orques-
tra Maravella, tot destacant l’activitat musical 
del fundador.
El passat divendres 28 d’octubre, alguns 
dels músics van visitar l’espai i les plaques 
honorífiques que honoren la seva dedica-
ció tant a la música com al municipi. El nou 
equipament s’inaugurarà oficialment el 20 
de desembre amb un concert de Nadal a 
càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal 
de Música.

Circuit Català del Cros fa 
parada a Caldes 

El 13 de novembre el parc de les Ribes del 
Ter va ser l’escenari del 24è Cros Ciutat de 
Girona, prova inclosa en el Circuit Gironí de 
Cros 2022/2023. El circuit gironí va comptar 
amb una àmplia representació de l’Escola 
Esportiva Municipal a les categories Sub-8, 
Sub-10 i Sub-12. El diumenge 27 de novem-
bre, Caldes de Malavella va acollir el 37è Cros 
de la població a l’excel·lent circuit de la Ram-
bla d’en Ruf´i, on l’EEM a més dels atletes 
habituals, també va rebre als esportistes més 
petits. Els corredors amb més punts en el 
campionat, s’han proclamat guanyadors del 
31è Gran Premi Consell Comarcal de la Selva 
i s’han emportat el 18è Trofeu Diputació de 
Girona. Moltes felicitats a tots els participants!

Famílies aquest any no us 
perdeu el JAN!

Com cada any, des de l’Àrea de Joventut 
tornem a organitzar el JAN, Parc Infantil de 
Nadal que s’organitza el 27, 28 i 29 de de-
sembre al Pavelló Municipal. Aquesta activi-
tat es porta a terme gràcies a la participació 
d’un equip de monitoratge de 22 persones 
i voluntàries del territori, que fan possible 
un espai acollidor i divertit pels infants.  
Entre les 15:30h i les 19:30h, vine a gaudir 
d’aquest espai de Jocs i Activitats de Nadal 
d’aquest any, podràs gaudir d’activitats i ta-
llers de tot tipus. També hi trobaràs inflables 
i espais pels més petits! El preu de la inicia-
tiva és de 3€/dia per infant, i és gratuït per 
als infants menors de 2 anys. 

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.

CONCURS D’APARADORS DE NADAL
L’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Asso-
ciació de Comerciants i Empreses de Caldes 
amb el suport de  la Federació de comerç 
de la Selva organitzen el concurs d’aparadors 
de Nadal.
El concurs està obert a tots els comerços i 
empreses de serveis de Caldes de Malavella.
Trobareu les bases de participació a www.
caldesdemalavella.cat.
Inscripcions fins el 9 de desembre a promo-
cioeconomica@caldesdemalavella.cat 

CAMPANYA “PER NADAL ACTIVEM EL COMERÇ 
LOCAL”
Campanya organitzada per l’Associació de 
comerciants i empreses de Caldes s’iniciarà 
a partir del 10 de desembre fins el 10 de 
gener.  
Distribuirem unes butlletes en les quals apa-
reixerà el nom de tots als associats partici-
pants i on hi haurà sis caselles. 
Els clients / participants a la campanya hauran 
d’anar a 6 comerços/empreses diferents 
perquè els hi posin el segell. 
Per obtenir el segell, els clients /participants 
hauran de fer una consumició mínima que 
tant podrà ser des de la sol·licitud d’un pres-

supost com una compra. 
Cada associat disposarà de butlletes per 
repartir entre els seus clients. 
Un cop segellada la butlleta amb sis segells 
diferents, els participants hauran d’omplir-la 
amb les seves dades personals (nom i telè-
fon) i dipositar-la a la bústia que us facilitarem 
perquè la tingueu visible al vostre establi-
ment. 
Hi hauran dos premis de 210€ cadascun, 
distribuïts amb vals de 10€, a gastar entre les 
diferents empreses i comerços d’ACIECaldes 
que hagin participat a la campanya. 
El dia 11 de gener farem la recollida de 
les butlletes i procedirem al sorteig, que 
farem públic a través de les xarxes socials. 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu 
Roja portant alguna joguina nova o de sego-
na mà en bon estat a l’estand de Creu Roja 
Llagostera en el Mercat de Nadal. Les jogui-
nes que es recullin seran repartides entre les 
famílies de Caldes que ho necessitin.
La campanya de recollida de joguines 
s’allargarà a l’Oficina de Turisme de l’11 al 30 
de desembre (obert cada dia de 10 a 14 h 
excepte Nadal i Sant Esteve).

HORARI MERCAT SETMANAL
Cada dimarts: Fira Mercat
8 a 13 h · Plaça de l’Ajuntament
Cada diumenge: Fira Mercat, 9 a 13 h · Plaça 
de l’Ajuntament.
El diumenge 25 de desembre 2022 i el diu-
menge 1 de gener 2023 no hi haurà Fira mer-
cat per coincidència amb Nadal i Any Nou.


