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V E R S I Ó



El curs escolar comença a Caldes 
de Malavella sense incidències

Ja es troben a ple funcionament totes les lí-
nies educatives de Caldes de Malavella. El 13 
de setembre van començar el curs un total de 
668 alumnes de primària (442 a l’escola Sant 
Esteve i 226 a l’escola La Benaula). Anterior-
ment ja havia començat el curs a la Llar d’In-
fants els Ninots amb 63 alumnes inscrits. Amb 
tot, el 14 de setembre va començar oficialment 
el curs per a 330 alumnes de secundària que 
han estrenat el nou institut. El dia 13 van fer-se 
visites guiades per torns, de manera que els 
joves no van poder coincidir a l’aula com un 
dia corrent. L’endemà al matí a les 8 h, a ritme 
de cançons de moda, els joves van entrar a 
les aules per començar un nou curs, deixant 
ja per fi enrere els barracons. Alhora, el 17 i 
18 de setembre es van dur a terme les portes 
obertes del nou edifici.



Caldes celebra la Diada de 
Catalunya

La nit anterior a la Diada, es va dur a terme la 
tradicional audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Foment del Montgrí a la Plaça de l’Ajun-
tament. El matí de l’11 de setembre es va ce-
lebrar l’aplec de germanor a Terra Negra, el 
punt on conflueixen els municipis de Caldes 
de Malavella, Llagostera, Vidreres i Tossa de 
Mar. Enguany l’aplec l’organitzava el nostre 
poble amb la cantada de la Coral de Caldes i 
el refrigeri dels Gegants de Caldes. Al poble 
es va fer la lectura del manifest, es van cantar 
cançons i les entitats van fer les ofrenes flo-
rals al monument de l’Onze de Setembre. A la 
tarda es va poder gaudir del concert de Pep 
i Ma José, organitzat per la Casa Rosa.



78è aniversari de 
l’enfonsament del cuirassat 
Roma

l cuirassat “Roma”, vaixell insígnia de la flota ita-
liana durant la II Guerra Mundial, va ser enfon-
sat per l’exèrcit nazi el 9 de setembre de l’any 
1943. Ara ha fet 78 anys d’aquest esdeveniment 
dramàtic i luctuós, que va provocar la mort de 
1.600 mariners italians a tocar de l’Illa de Sarde-
nya. Els 600 supervivents, juntament amb 400 
mariners més provinents també de la desfeta 
de la marina italiana arran de la signatura de l’ar-
mistici amb les autoritats aliades, després d’un 
recorregut per diferents indrets de la Mediter-
rània, van acabar passant 6 mesos, internats sota 
règim militar a Caldes de Malavella, hostatjats 
en els balnearis i hostals de la població mentre 
esperaven el desenllaç del conflicte bèl·lic i el 
retorn als seus llocs d’origen.



Un equip científic català 
descobreix com es va 
formar l’antic volcà del 
Camp dels Ninots

El volcà del Camp dels Ninots va fer un tipus 
d’erupció coneguda com a maar-diatrema 
fa 3,5 milions d’anys. Aquestes erupcions vol-
càniques provoquen una gran explosió en el 
subsol quan el magma que ascendeix entra 
en contacte amb aigua d’un aqüífer, gene-
rant un gran crater d’explosió sense un con 
volcànic a la superfície. És per això que la 
seva estructura roman enterrada en el sub-
sol. Ara, un equip internacional amb mem-
bres de l’IPHES-CERCA i de l’Àrea de Prehis-
tòria de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha 
donat a conèixer una investigació que per-
met saber com es va produir aquest procés 
i com és l’interior del volcà. Per esbrinar-ho 
s’ha generat un model 3D per primera ve-
gada en un volcà d’aquest tipus al món.



L’Olimpíada Internacional 
de Ciències de la Terra passa 
per Caldes de Malavella

L’equip espanyol participant de l’Olimpíada 
Internacional de Ciències de la Terra va visitar 
a finals d’agost el Camp dels Ninots, l’Espai 
Aquae i la zona de Les Roques.
Aquest gran esdeveniment ha reunit estudi-
ants d’arreu del món per a posar a prova els 
seus coneixements de geologia, geofísica, 
astronomia, oceanografia i ciències del medi 
ambient entre altres disciplines.
Durant la competició, els representants espa-
nyols també han tingut temps per a sortides 
a diferents zones de la província de Girona, 
entre elles, Caldes de Malavella. La visita a la 
vila termal va comptar amb la presència de 
la Dra. en Geologia i caldenca Montse Vehí.



S’organitza un taller dirigit 
al comerç local  

El passat dimecres 15 de setembre l’àrea de 
promoció econòmica va organitzar el taller 
“El comerç local, l’essència d’un poble” diri-
git als comerciants del municipi.
Aquest primer taller va tenir lloc al Casino Mu-
nicipal en horari de 14.30h a 16.30h i l’objec-
tiu principal era mobilitzar a aquells comer-
ciants que estan interessats en sumar-se al 
canvi que la situació de la COVID 19 ha ac-
celerat i que tan greument ha afectat a tot el 
comerç local. 
Aquest taller s’engloba dins d’un cicle de ta-
llers que s’allargaran fins al desembre i que 
està liderat per un coach, consultar i forma-
dor especialitzat en temes empresarials. Ani-
mem a tot el teixit empresarial a sumar-se al 
canvi!



Nous projectes a l’Escola de 
Música de Caldes

Un any més l’Escola de Música - SEMC ha su-
perat el nombre de matriculacions previstes 
pel curs 2021-2022. Des de l’escola apostem 
per la innovació i potenciem els valors de 
la música: igualtat, integració, excel·lència, 
col·lectivitat, lluita contra la decadència de 
la cultura… Igualment, plantegem projectes 
col·laboratius en els quals pugui participar 
tota la comunitat educativa. Aquest curs, per 
exemple, tenim intenció de col·laborar amb 
les escoles i institut de Caldes introduint-hi 
els instruments de corda (violí i violoncel) i 
potenciant les orquestres de joves. Fa temps 
que s’està fent un esforç per apostar per mè-
todes innovadors com Dalcroze i Willems per 
tal de fer del SEMC una escola dinàmica i di-
vertida.



Continuen les obres del 
Pavelló Polivalent de Caldes 

Actualment segueix en peu l’obra d’amplia-
ció del Pavelló Polivalent que permetrà dotar 
de vestuaris l’equipament esportiu. Avui dia ja 
s’ha executat tota la fonamentació i estructura 
i aviat es començaran a realitzar les instal·laci-
ons i aixecar tancaments. Així doncs, es manté 
la data prevista de finalització entre el mes de 
febrer i març.
D’altra banda, recentment s’han iniciat les tas-
ques que formen part del projecte executiu 
de rehabilitació i millora energètica del Pave-
lló Poliesportiu que té una durada prevista de 
vuit setmanes.



Es celebra la 4a edició de la 
Fira del llibre usat

El divendres 17 de setembre als jardins de la 
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia, caldencs 
i caldenques van tenir l’oportunitat de portar 
i regalar llibres en bon estat o agafar-ne i am-
pliar la seva biblioteca en la nova edició de 
la Fireta del llibre usat. A la tarda es va dur a 
terme la presentació de l’editorial “El ventre 
del llop” i es va llegir un fragment del llibre 
“Peces fuera del agua” de Mercedes Zorrilla.



Enguany es recupera la presenci-
alitat amb el programa d’actes de 
la Fira de l’Aigua

17a Fira de l’Aigua

Després de l’edició virtual dels esquitxos de 
la Fira de l’aigua que es va promoure l’any 
passat, enguany es recupera la presencialitat 
amb el programa d’actes de la Fira de l’Aigua 
que us presentem en aquest butlletí.
Enguany l’Ajuntament ha preparat una edi-
ció en format reduït però amb activitats per 
a tots els públics. Totes elles estan adaptades 
a les mesures sanitàries vigents per tal de po-
der gaudir d’aquesta jornada d’activitats que 
normalment ens acompanya el primer diu-
menge d’octubre.



Josep Pera i Sergi Bañeras 
completen 350 quilòmetres 
en 104 hores

A mitjans de setembre, els caldencs i mem-
bres del Club Excursionista de Caldes de Ma-
lavella, Josep Pera i Sergi Bañeras, van par-
ticipar en la cursa Tor de Geants, una de les 
proves més dures d’Europa que es disputa 
cada any a la Vall d’Aosta d’Itàlia. Els corre-
dors van aconseguir quedar en les posicions 
número 41 i 42 de 1.000 inscrits i van com-
pletar 350 quilòmetres i 24.000 metres de 
desnivell positiu en 104 hores i 50 minuts. 
Enhorabona, Josep i Sergi!



Caldes de Malavella celebra 
el 177è aplec de Sant Maurici

Al llarg del 22 de setembre el paratge de 
Sant Maurici va recobrar la vida tradicional de 
cada aplec. L’ajuntament i les entitats es van 
bolcar en la celebració que va aplegar molts 
caldencs i caldenques que volien gaudir de 
la festa local. Al matí prop d’una vuitantena 
de persones van pujar a peu a l’ermita. En 
arribar, i després d’esmorzar, es va fer l’ofici 
solemne en honor al Sant. La Cobla Ciutat de 
Girona va posar la nota musical a la jornada 
amb sardanes. També, la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella va presentar el gegantó 
Maurici, tradicional parella de ball de la ge-
gantona Seclina, i que ha estat restaurat. En 
acabar la ballada es va donar pas al tradicio-
nal Ball de l’Hereu Riera. Durant la tarda tam-
bé es va fer una visita al castell i es van ballar 
sardanes de nou.



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
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

CURS D’IKEBANA (ART FLORAL JAPONÈS)
Cada divendres d’octubre a juny
Comencem l’1 d’octubre
Horari: 1r torn – De 16 a 18 h
2n torn – De 18 a 20 h
Lloc: local de l’Associació IKALD a Caldes
Inscripcions: Tel. 972 47 03 19 (Dolors Taberner)

CURS DE CERÀMICA
Cada dijous d’octubre a finals de desembre
Comencem el 7 d’octubre
Horari: de 16 a 18:30 h
Lloc: local de l’Associació IKALD a Caldes de 
Malavella
Inscripcions: Tel. 972 47 03 19 (Dolors Taberner)
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