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V E R S I Ó



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 seguretat. Aquest 
any s’han realitzat 6048 incidències de servei 
dins les àrees de Seguretat Ciutadana, Poli-
cia 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 Protec-
ció 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 Sel-
va i Llagostera. També va presentar-se la V 
Marxa Pels Valents.  



Obertes les inscripcions per 
la V Marxa Pels Valents   

Les inscripcions per a la cinquena edició de la 
marxa #Pelsvalents, que se celebrarà el pro-
per 12 de febrer, ja estan obertes!  La mar-
xa 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 Center. L’objectiu de 
la iniciativa, impulsada per la Policia Local de 
Caldes, és arribar als 1201 inscrits i superar 
la xifra 11.050€ recaptats l’any passat. Fins al 
moment ja s’han recaptat més de 700.000€ 
amb la campanya #PelsValents. Inscriu-te a la 
marxa a: https://www.inscripcions.cat/pels-
valents2023   



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 mateixa nit, va 
tenir lloc 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! 



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 li-
teratura i gastronomia, enguany dedicada als 
monosíl·labs. Entre l’Oficina de Turisme, l’Àrea 
de Cultura i la Biblioteca Municipal es va cui-
nar una programació que incloïa l’espectacle 
infantil “Els Pànids”; el Tastet teatralitzat d’ai-
gües 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 faltar una sessió de 
cinema amb la projecció de Pluja de Man-
donguilles. Les activitats van estar maridades 
amb tastets diversos on hi van participar di-
ferents comerços locals. 



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, entre 
d’altres.  



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 Pe-
rola van dur a terme tres dies d’entrenaments 
i cinc dies de competició. Sergi destaca la di-
ficultat del campionat degut al temporal va-
riable. L’equip va saber adaptar-se als canvis 
de vent i d’escenaris marins per a poder bus-
car les espècies òptimes i dominar els mèto-
des de pesca necessaris. La regularitat va ser 
clau per a poder aconseguir emportar-se l’or 
cap a casa. Moltes felicitats, Sergi! 



El Nadal arriba a Caldes!

Ens omple d’il·lusió poder tornar a dir que el Na-
dal arriba a Caldes de Malavella. El desembre 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 Nadal no hi faltarà el JAN, el 
Mercat de Nadal, les quines, la rebuda de la car-
tera reial, el cagatió o la cavalcada de Reis, en-
tre altres. També es podrà gaudir dels concerts 
de Nadal, de les propostes teatrals i de totes les 
activitats que presenten les associacions del mu-
nicipi.  Gràcies a tots i totes els que feu possible 
aquesta àmplia programació! Gaudeix de tots els 
actes que puguis i vulguis, estarem encantats de 
rebre-us a tots. Bones festes! 



Famílies aquest any no us 
perdeu el JAN!

Com cada any, des de l’Àrea de Joventut tor-
nem a organitzar el JAN, Parc Infantil de Nadal 
que s’organitza el 27, 28 i 29 de desembre al 
Pavelló Municipal. Aquesta activitat 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 acolli-
dor 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 iniciati-
va és de 3€/dia per infant, i és gratuït per als 
infants menors de 2 anys. 



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 ter-
cera edició dels jocs entre el 24 d’octubre i el 
13 de novembre. Anna Salvat es va proclamar 
subcampiona del món amb la selecció espa-
nyola d’hoquei. Laura Casanovas i Mar Muñoz 
van aconseguir la medalla de bronze amb el 
Club Patinatge Girona. Enhorabona!



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 caldenques com: Jo-
sep Vilar, Francesc Mas Ros, Assumpta Fonta-
nals, Nella Colombo, Antoni Mas, Orquestrina 
Jadris, Coral Cantaires de Caldes i Agrupació 
de Sardanistes. L’auditori rep el nom de Llu-
ís Ferrer – Orquestra Maravella, tot destacant 
l’activitat musical del fundador.
El passat divendres 28 d’octubre, alguns dels 
músics van visitar l’espai i les plaques honorífi-
ques que honoren la seva dedicació tant a la 
música com al municipi. El nou equipament s’in-
augurarà oficialment el 20 de desembre amb 
un concert de Nadal a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música.



Es commemora el 25N

Caldes de Malavella va commemorar el pas-
sat 25 el Dia Internacional de la violència en-
vers 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 tallers d’ela-
boració de cartells i pancartes, també 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 Mala-
vella.  
La programació majorment es va celebrar el 
mateix divendres 25 a la tarda, tot i que algu-
nes activitats preparades des de l’àrea de jo-
ventut es van dur a terme durant els dies pre-
vis a la jornada. 



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 Giro-
na, prova inclosa en el Circuit Gironí de Cros 
2022/2023. El circuit gironí va comptar amb 
una àmplia representació de l’Escola Espor-
tiva Municipal a les categories Sub-8, Sub-
10 i Sub-12. El diumenge 27 de novembre, 
Caldes de Malavella va acollir el 37è Cros de 
la població a l’excel·lent circuit de la Rambla 
d’en Ruf´i, on l’EEM a més dels atletes ha-
bituals, 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!



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.



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 Administra-
ció o Organisme i no saps per on comen-
çar? 
Has de demanar (per exemple) una pres-
tació al SEPE, un certificat, demanar hora 
al metge o un certificat, presentar una ins-
tància a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a 
l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosal-
tres t’ajudem en la seva tramitació! 
Demana cita prèvia a digitalcaldes@sel-
va.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 D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES 
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldes-
demalavella.cat o bé als telèfons 872 480 
103 (Oficina de Turisme) i 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. 



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 prè-
via al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé 
a promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat 

VISITES TEATRALITZADES 
Sessions de tardor 
Desembre: dimarts 6 i dijous 8, a les 11h 
Sortida des del Parc de la Font de la Mina i 
finalització al Balneari Prats  
Entrades | Aforament limitat. Venda d’en-
trades exclusivament a http://ticketara.com/ 
Preu per a majors de 12 anys: 10 € 
Preu infantil de 6 a 12 anys: 5 € 
Entrada gratuïta per a menors de 6 anys 
I amb l’entrada de regal un producte “Tasta 
Caldes”. 
Més informació: Oficina de Turisme · turis-
me@caldesdemalavella.cat · 972 48 01 03 

ALFEBETITZACIÓ DIGITAL PER A PERSONES 
GRANS
Aprèn a fer servir el teu smartphone (inici-
ació) - 30h
Dimarts de 9.30 a 11.30h. Del dimarts 7 de 
març 2023 al dimarts 27 de juny 2023.

Inscripcions amb l’agent telemàtic (Cal Fer-
rer de la Plaça-Ajuntament) o bé al telèfon 
651.654.259.



CONCURS D’APARADORS DE NADAL 

L’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’As-
sociació 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 Malave-
lla. 
Trobareu les bases de participació a www.
caldesdemalavella.cat. 
Inscripcions fins el 9 de desembre a pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat  

 
CAMPANYA “PER NADAL ACTIVEM EL 
COMERÇ LOCAL” 
Del 10 de desembre al 10 de gener, opta 
a dos premis de 210€ cadascun, distribuïts 
amb vals de 10€ per a gastar entre les dife-
rents empreses i comerços d’ACIE Caldes 
adherits a la campanya!
 
L’Associació de comerciants distribuiran 
unes butlletes entre els associats en les 
quals apareixerà el nom de tots als associats 
participants i on hi haurà sis caselles.
Els clients / participants a la campanya hau-
ran d’anar a 6 comerços/empreses diferents 
perquè els hi posin el segell.
Per obtenir el segell, els clients /partici-
pants hauran de fer una consumició mínima 
que tant podrà ser des de la sol·licitud d’un 
pressupost com una compra.
Un cop segellada la butlleta amb sis segells 
diferents, els participants hauran d’omplir-la 
amb les seves dades personals (nom i te-



lèfon) i dipositar-la a les bústia dels establi-
ments d’ACIEC participants a la campanya!
Entre totes les butlletes participants es rea-
litzarà un sorteig el dia 11 de gener i es farà 
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 
segona mà en bon estat a l’estand de Creu 
Roja Llagostera en el Mercat de Nadal. Les 
joguines que es recullin seran repartides 
entre les famílies de Caldes que ho neces-
sitin. 
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 · Pla-
ça de l’Ajuntament.
El diumenge 25 de desembre 2022 i el diu-
menge 1 de gener 2023 no hi haurà Fira 
mercat per coincidència amb Nadal i Any 
Nou.
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