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Gràcies per fer possible la Festa 
Major!

Des de la Regidoria de Festes i Seguretat vo-
lem fer un agraïment molt especial a totes les 
entitats i persones que han fet possible un 
any més la Festa Major. I un altre agraïment 
molt especial a les veïnes i veïns de Caldes 
de Malavella per la responsabilitat, el civisme 
i la comprensió mostrada per les restriccions 
que hem viscut durant aquesta Festa Major. 

Ha estat un any complicat, però 
junts ho hem fet possible!



Inscripcions als cursos del 
SOLC

El dia 13 de setembre s’obren les inscripci-
ons per a les formacions organitzades des 
del Servei d’Orientació Laboral de Caldes 
(SOLC) amb l’objectiu de proporcionar eines 
que facilitin la inserció laboral a persones que 
estan en cerca de feina, tot i que pot partici-
par-hi qui ja està treballant.
Els cursos que s’ofereixen aquest curs acadè-
mic són anglès, informàtica, curs de manipula-
dor/a d’aliments, curs de carretons elevadors 
i càpsules formatives per la cerca de feina. Per 
a joves d’entre 16 i 29 anys es durà a terme 
un PICE d’atenció al client, preparació de co-
mandes i logística. Com a novetats, hi ha la 
renovació del carnet de carretons elevadors, 
fes el teu currículum creatiu i s’obre un nou 
servei anomenat Espai cerca de feina.



Brigada Jove 2021

L’Ajuntament ha contractat a nou joves del mu-
nicipi durant l’estiu, amb l’objectiu d’oferir-los 
una primera experiència laboral i complemen-
tar-ho amb formacions per a millorar la seva 
ocupabilitat, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal de la Selva i el Servei d’Orientació 
Laboral del municipi.
Durant el mes de juliol van treballar en Nil, la 
Marta, en Marc i la Tracy i durant el mes d’agost, 
la Raquel, en Ferran, la Noa i l’Adrià, com a pe-
ons de la Brigada Jove 2021, els quals han estat 
desenvolupant tasques de suport a la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, 
acompanyades de l’Ester, la monitora. I durant 
els dos mesos d’estiu, la Berta, ha estat treba-
llant com a Auxiliar d’Administració a l’Oficina 
de Turisme.



Records d’estiu jove

Com cada estiu durant el mes de juliol 50 jo-
ves d’entre 12 i 16 anys de Caldes i altres mu-
nicipis han participat en el projecte de lleure 
educatiu Casal J de jove que s’ofereix des de 
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. L’equip 
educatiu del casal treballa seguint la meto-
dologia d’autogestió, on les participants són 
les protagonistes i generadores de les acti-
vitats.
Les més esperades han estat les sortides a la 
platja, l’excursió al parc aquàtic i la tradicio-
nal acampada a Franciac. També hem gaudit 
de jocs, gimcanes, tallers a diferents racons i 
espais del municipi.
Aquest any hem tingut la sort de comptar amb 
el suport de dos joves voluntaris del poble, 
que havien estat participants del casal jove 
en antigues edicions.



Ca La Romana torna obrir! 

El dia 13 de setembre s’obre “Ca La Romana”, 
un espai on les persones joves de Caldes de 
Malavella són les protagonistes. La proposta 
socioeducativa que envolta el dia a dia de 
l’Espai Jove, es construeix sobre una mirada 
holística i respectuosa.
Des de l’Àrea de Joventut es treballa sobre 
els quatre pilars de l’educació proposats per 
Jacques Delors: fer, ser, conèixer i conviure. 
L’objectiu és treballar els valors creant un es-
pai de convivència on es promou el respec-
te, les cures, l’acceptació d’una mateixa i de 
les altres en un entorn de no judici.
L’acció i participació neix amb la iniciativa de 
les persones joves del municipi i la gestió co-
munitària dels diferents agents del territori.



Campanya d’identificació i 
esterilització d’animals 

A partir del 15 de setembre s’aplicarà un 25% 
de descompte en esterilitzacions i castraci-
ons de gats i gossos, així com es durà a terme 
la implantació del xip i l’alta censal de forma 
gratuïta. És condició indispensable identifi-
car i censar l’animal a l’Ajuntament de Caldes 
i complir l’Ordenança Municipal. Cal concer-
tar cita prèvia a Uetus Veterinaris a partir del 15 
de setembre i en el moment de la inscripció 
caldrà fer el pagament complet. S’admetran 
animals fins a esgotar la partida pressupos-
tària assignada. Organitza Uetus Veterinaris, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cal-
des i el Consell Comarcal de la Selva.



Ballem sardanes al 36è 
Memorial Mas Ros

El 22 d’agost vam gaudir del 36è Memorial 
Mas Ros amb la Cobla Principal de Llobregat. 
A la mitja part es va fer l’entrega de l’ofrena 
floral al monument del Mestre Mas Ros, amb 
l’acompanyament de la família, la regidora 
de festes Gemma Alsina, el president de l’ 
Agrupació de Sardanistes de Caldes de Ma-
lavella i l’Hereu i Pubilla de Caldes. A la recta 
final del Memorial va sortejar-se una pane-
ra que va guanyar-la una veïna de Canet de 
Mar. L’aplec va acabar, abans de la Santa Es-
pina, amb la sardana Poble de Caldes que 
va estrenar-se a la plaça on es fa l’aplec el 26 
de maig del 79. L’acte es va fer amb totes les 
garanties de seguretat per evitar la propaga-
ció del virus, els assistents es desinfectaven 
les mans constantment i s’apuntaven prèvi-
ament a la sardana que volien ballar per fa-
cilitar el seguiment dels contactes en cas de 
contagi.



Aquest és un bon aparador i per tant 
una bona oportunitat perquè tres 
artistes ens mostrin la seva obra ins-
pirats per l’atmosfera creativa que 
proporciona el nostre municipi. Da-
niel Sancho, regidor de cultura

Il·lustració i pintura en la 
mostra “3 artistes de Caldes 

Del 20 al 29 d’agost podia veure’s al Casi-
no Municipal la mostra “3 artistes de Caldes”. 
Aquest any hi han participat Eva Masllorens i 
Irene Agrafojo amb els seus quadres, i Ferran 
Torras amb les seves il·lustracions i dissenys. Es 
van poder veure retrats plens de color i for-
mes (Eva Masllorens), il·lustracions amb tec-
nologies noves i alternatives (Irene Agrafojo) i 
treballs de Ferran Torras, actualment resident 
a San Francisco (Califòrnia) on desenvolupa la 
seva feina amb pintures murals i instal·lacions 
artístiques per a empreses i corporacions.



Presumptament hi havia dos in-
dividus implicats en el robatori, 
tot i que no van poder accedir als 
diners

La Policia Local troba un 
vehicle implicat en un 
robatori amb explosius

El 15 d’agost la Policia Local de Caldes de 
Malavella va trobar un vehicle implicat en el 
robatori a una sucursal del banc Santander, 
a Riudellots de la Selva, amb explosius impli-
cats. Presumptament hi havia dos individus 
implicats en el robatori, tot i que no van po-
der accedir als diners
Després de rebre l’alerta dels Mossos d’Es-
quadra un agent de la nostra Policia Local va 
veure el vehicle que fugia i es dirigira a l’in-
terior del poble. Va ser gràcies a diferents 
agents caldencs que finalment va poder-se 
localitzar el vehicle en un camp, sense ocu-
pants, obert i ruixat amb benzina



Des de principis de juliol s’han po-
gut gaudir d’actes de tota classe i 
per a tots els públics

Ens acomiadem de l’estiu

El 3 de setembre al Parc de la Sardana direm 
adeu a l’estiu amb l’últim concert de Glopets 
d’Estiu de la mà d’Anaïs Vila. Des de principis 
de juliol s’han pogut gaudir d’actes de tota 
classe i per a tots els públics, des de projecci-
ons de cinema, teatre o concerts. Per garantir 
les mesures de seguretat les activitats s’han 
desenvolupat en espais oberts i amplis, que 
han permès garantir les distàncies de segu-
retat.



Dues caldenques guanyen 
la medalla de bronze en 
el Campionat Europeu de 
patinatge de Grups de Xou i 
Precisió

Laura Casanovas i Mar Muñoz, patinadores 
del CPA Girona, van formar part del campio-
nat de patinatge que es va disputar el passat 
31 de juliol a Lleida. El grup gironí va acon-
seguir quedar en tercer lloc en la catego-
ria de Xous Grans gràcies al seu espectacular 
xou “Ella”. El dia abans, Mar Muñoz també va 
competir en la categoria de Xou Júnior, en 
què novament va quedar en tercera posició 
amb “Caos”. Enhorabona a les dues i a tot 
l’equip!



Forma’t a Caldes!

En el fullet de l’oferta formativa municipal del 
curs 2021-2021 hi pots trobar les formacions 
i activitats que s’organitzen des de les dife-
rents àrees de l’Ajuntament. El pots consultar 
a la web municipal o amb els fullets impresos. 
En l’àmbit de la cultura, s’hi pot trobar infor-
mació sobre l’aula de teatre, l’escola de mú-
sica i aprendre català. Pel que fa a esports, el 
fullet informa de l’oferta de l’Escola esportiva 
municipal i el Servei d’activitat física munici-
pal. També hi podem trobar l’oferta de l’àrea 
de joventut amb els cursos de monitor/a i 
premonitor/a de lleure, un curs de scotters i 
les Tardes KreActives, així com les formacions 
organitzades pel SOLC per tal de proporci-
onar eines que facilitin la inserció laboral. To-
tes les activitats estan subjectes a la normati-
va sanitària vigent.



CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Cementiri / Guals / Ocupació Subsòl / Es-
combraries (2n semestre 2021) /Mercat set-
manal (2n semestre 2021) / Clavegueram (3r 
trimestre 2021): Setembre – Octubre
Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: 
tots els dimarts (excepte festius).
Horari: De 9 h a 13 h

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

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

Cada dijous
Caminada
8 a 13 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



PERÍODE D’INSCRIPCIONS CURSOS DE 
FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Anglès, informàtica, manipulador d’ali-
ments, carretons elevadors. Inscripcions: A 
partir del dia 13 de setembre a l’Oficina de 
Turisme o bé a través de la seu electrònica 
municipal https://caldesdemalavella.eadmi-
nistracio.cat/ Més informació solc@caldes-
demalavella.cat

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.
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 per-
deu la varietat d’activitats programades, 
pensades per a tots i totes!



VISITES TEATRALITZADES
Última sessió d’estiu
Setembre: divendres 10, a les 20h
Sessions de tardor
Octubre: diumenge 3 - Fira de l’Aigua (hora 
a concretar), dissabte 9 i dimarts 12, a les 
11h
Desembre: dissabte 4 i dilluns 6, a les 11h
Sortida des del Parc de la Font de Vaca i fi-
nalització a la casa modernista Casa Rosa 
Aforament limitat. Venda d’entrades exclu-
sivament 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 lot “Tasta Cal-
des” i gaudeix d’un 10% de descompte a 
establiments adherits a la campanya.
Més informació: Oficina de Turisme · turis-
me@caldesdemalavella.cat · 972480103

BEQUES ESPORTIVES PER A LA TEMP. 2021-
2022
En marxa els ajuts socials per les activitats 
d’educació i esports permanents (extraesco-
lars).
Període de sol·licitud:
Del 30 d’agost al 10 de setembre de 2021
Qui ho pot sol·licitar:
Tots aquells infants en edat escolar que re-
alitzen activitats esportives amb les entitats 
esportives de Caldes de Malavella.
Els interessats hauran de sol·licitar hora a Ser-
veis Socials Municipals per tramitar la SOL·LICI-
TUD. (Telf: 972 47 04 04)
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