
Serveis i adreces d’interès

Segueix-nos!

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, de 9 a 1 del migdia

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

CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09

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.

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@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.
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L’agenda

Divendres, 19 de novembre
Cultura. Hora de conte 
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
‘Sacs’ amb Assumpta Mercader. A partir de 4 
anys

Dissabte, 20 de novembre
Patrona de la Policia Local 
10 h · Teatre Cinema Municipal 
12 h · Jornada de portes obertes a la comis-
saria de la Policia Local 

Cultura. Audició 
11 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia Big 
Band Beethoven - 5 a 6 anys Si us agrada 
la música i teniu ganes de conèixer un dels 
compositors més revolucionaris i explosius 
de tots els temps, us esperem al taller Big 
Bang Beethoven. A càrrec de Gemma Cana-
dell, directora del Servei Educatiu del Palau 
de la Música Catalana.

Cultura. Teatre
20 h · Teatre Cinema Municipal
“Abismes” de IncreiXendo.
Una proposta teatral contra les violències de 
gènere. Quan et sembla que no hi ha sortida, 
llavors és quan penses que l’únic que et que-
da per fer és llençar-te a l’abisme.
Entrades a ticketara.com

Dilluns, 22 de novembre
Cultura. El Gust de la Paraula
17 h · Oficina de Turisme
Taller de cuina per joves
No us perdeu la oportunitat de participar en 
una classe de galetes impartida per les espe-
cialistes del Petit Fornet. Es faran dos grups 
de vuit persones com a màxim (el segon torn 
començarà a les 18:30 h).
Inscripció gratuïta: calaromana@caldesdema-
lavella.cat – Tel 972 48 02 66

Dimarts, 23 de novembre
Cultura. El Gust de la Paraula
17 h · Oficina de Turisme
Taller de cuina per infants
No us perdeu la oportunitat de participar en 
una classe de galetes impartida per les espe-
cialistes del Petit Fornet. Es faran dos grups 
de vuit persones com a màxim (el segon torn 
començarà a les 18:30 h).
Inscripció gratuïta: mfontane@caldesdemala-
vella.cat – Tel 972 47 00 05 (extensió 2028)

Diumenge, 21 de novembre
Entitats. Club Excursionista
Sortida familiar matinal per buscar castanyes. 
Ens desplaçarem a alguna zona del Montseny 
o més propera.

Divendres, 26 de novembre
Cultura. El Gust de la Paraula
19 h · Casino Municipal
Club de lectura amb l’Enric Casasses
Caldes té el privilegi de comptar amb la 
presència del reconegut poeta Enric Casas-
ses,  guardonat amb el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes entre altres reconeixements. 
Transgressor i inclassificable, és considerat 
un dels autors més importants del panorama 
literari actual. Es parlarà de la seva obra i, es-
pecialment, el «Monòleg del perdó» (2004), 
que es representarà tot seguit.
Hi haurà igualment una parada de llibres.

Cultura. Teatre
20 h · Casino Municipal
“Monòleg del perdó”, escrit per Enric Casas-
ses i dirigit per Albert Mestres.
A l’escenari es reuneixen tot de dones fictí-
cies i reals a partir d’una autora i una actora 
sense guió. Aquest espectacle està vinculat al 
festival El Gust de la Paraula.
Entrades a ticketara.com

Cultura. El Gust de la Paraula
21:30 h · Casino Municipal
Sopar literari de germanor servit per Vermu-
teria La Gata Maula
Preu: 20 €
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca 
fins el 19 de novembre.

Dissabte, 27 de novembre

Cultura. El Gust de la Paraula
12 h · Jardí d’en Pere Vidal a la Biblioteca 
Municipal.
Contes que fan bullir el caldes de la iaia Maria 
amb Eva Gonzàlez.
El món de la iaia Maria, fet de rondalles a la 
vora del foc i escudella de la més bona, va 
desapareixent a poc a poc… Ara la Marieta, 
una pagesa dolça i divertida, farà que el seu 
calder torni a bullir explicant-vos un recull de 
rondalles de cultura popular i amb valors.
També hi haurà degustacions pels més petits 
i una parada de llibres. Tot junt, una recepta 
deliciosa!

Cultura. El Gust de la Paraula
16.30 h · Balneari Prats
Masterclass amb el pastisser Joan Carles 
Buhigas
Joan Carles Buhigas, un pastisser experi-
mentat, ens ensenyarà a preparar una nova 
recepta de galetes. Us ho perdreu?

Cultura. El Gust de la Paraula
17:30 h · Balneari Prats
Concurs de galetes - Presentació de les 
propostes
Aquest any hem decidit dedicar el nostre 
concurs de cuina tradicional a les petites 
degustacions individuals. El concurs està 
obert a tothom, hi poden participar petits i 
grans! Recordeu que les diferents propostes 
s’hauran de presentar 24 h abans de la seva 
degustació per part del jurat, per tant, el límit 
per presentar les galetes serà el divendres 26 
a les 20.00 h. a la Biblioteca Municipal.

Cultura. El Gust de la Paraula
18 h · Balneari Prats
“Avui dinarem béééé” amb Ferran Frauca i 
Fonso Castillo
Recital humorístic de 18 cançons del poemari 

de Ramon Sargatal. Interpretat per dues veus 
i dues guitarres. El recital, imitant el que seria 
una carta de restaurant, ens parla dels pèsols, 
el bacallà, l’arròs negre, el pop etc. des d’una 
òptica sempre inesperada i irònica.
Entrada lliure

Cultura. El Gust de la Paraula
19 h · Balneari Prats
Concurs de galetes – Veredicte del jurat
El jurat estarà conformat per pastissers i 
rebosters de Caldes de Malavella. Recor-
deu que es valorarà tant el gust com el valor 
literari/originalitat del títol de la proposta! 
Amb premis importants: vals de fins a 200€ i 
lots de llibres i de productes de tota mena! 
Acompanyat per l’animació de Mireia Peña 
“La Senyoreta”.

Diumenge, 28 de novembre
Entitats. Club Excursionista
Sortida a l’Albera.
La Neus i en Kim ens portaran per zones poc 
conegudes d’aquest entorn.

Cultura. El Gust de la Paraula
11 h · Oficina de Turisme
Visita guiada especial “Caldes en temps de 
guerres (1936-1945)”
Es ressegueix Caldes a través de fets històrics 
destacats d’entre les dècades de 1930 i 1940, 
una època fosca però que alhora permet una 
certa fabulació d’històries gràcies a la docu-
mentació existent. A més a més, resseguirem 
l’escenari del llibre de Rafael Nadal «El fill de 
l’italià» (Premi Ramon Llull 2019).
Inscripcions al web ticketara.com

Cultura. El Gust de la Paraula
12 h · Balneari Vichy Catalan
Una sorpresa per llepar-se’n els dits!
Al balneari Vichy Catalan, seguidament de la 
visita guiada, es presentarà el misteriós postre 
creat pel pastisser Joan Carles Buhigas espe-
cialment pel Gust de la Paraula! Així podrem 
degustar la galeta que ens haurà ensenyat a 
fer el dia abans, juntament amb altres tastets. 
Voleu ser els primers en provar aquesta nova 
recepta?

Cultura. El Gust de la Paraula
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pel·lícula “Lunchbox”
A Mumbai, cada dia, milers de mestresses de 
casa envien el menjar als seus marits al seu 
lloc de treball a través d’un eficient i espe-
cífic sistema de transport. Un error en una 
d’aquestes entregues posa en contacte a una 
jove amb un home insuls. Junts van construint 
un món de fantasia a través de notes que 
acompanyen el menjar, la qual cosa suposa 
una amenaça per a la vida real de cada un.
Entrada gratuïta.

Dissabte, 6 de novembre
Cultura. Exposició
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Exposició de fotografies d’Alexandra Rosse-
lló a la biblioteca. Presenten l’acte l’Alexandra 
Rosselló i Joan Oltra. 

Entitats. Colla Gegantera
Tarda · Mataró
En Maurici apadrina un nou gegantó de 
Mataró.

Cultura. Teatre
20 h · Teatre Cinema Municipal
“Una nit molt complicada” de Stoptrick 
Teatre.
Una nit en Víctor i la Raquel decideixen viure 
una aventura disbauxada i luxuriosa però 
descobriran que les seves vides estan més 
connectades del que es pensen.
Entrades a ticketara.com

Diumenge, 7 de novembre
Entitats. Club Excursionista
Matagalls.
Circular sortint des del coll de Bordoriol.

Cultura. Ruta cultural.
10 h a 13 h · Atri Cultura i Patrimoni
Ruta cultural “Romans a la Selva”
Voleu saber què feien fa 2.000 anys els ro-
mans a la Selva? Doncs no us perdeu aquesta 
ruta per la ciutat romana d’Aquae Calidae 
i les seves termes (Caldes de Malavella) i la 
Vil·la Romana dels Ametllers (Tossa de Mar), 
de la mà de l’arqueòleg que ho ha excavat 
i que us n’explicarà tots els secrets, detalls i 
curiositats.
Més informació i compra d’entrades a som-
cultura.costabrava.org

Cultura. Teatre
18 h · Teatre Cinema Municipal
“La veritable història dels tres porquets” de 
XipXap.
A partir de 3 anys.
Teatre de titelles que ens explica una història 
dels tres porquets que desconeixíem. Sabíeu 
que el més petit era una porqueta, que volia 
viatjar amb moto i ser arquitecte?
Entrades a ticketara.com

Dimecres, 10 de novembre
Entitats. Club Excursionista
Sortida entre setmana per Caldes i rodalies.

Dijous, 11 de novembre
Cultura. Club de lectura 
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Tarda de Llibres: Closca de nou

Divendres, 12 de novembre
Cultura. Presentació de llibre 
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 
Presentació de la novel·la gràfica “Esperant el 
núvol. Un viatge als campaments de refugi-
ats sahrauis” (Vitel·la Edicions, 2021) de Marc 
Vicens.

Dissabte, 13 de novembre
Entitats. Colla Gegantera
Tarda · Santa Coloma de Farners
Els Gegants dansen a la Trobada Gegantera 
de la Fira de la Ratafia.

Entitats. Assemblea Caldes 
19:30 h · Teatre Cinema Municipal
Fem camí cap a la república
Ponents: Albano Dante, membre d’Octuvre.cat; 
Carme Garcia, membre del Govern del Consell 
per la República; Jordi Pessarrodona, activista, 
comediant i pallasso i Pepe Fajula, advocat i 
membre del Consell per la República.

Diumenge, 14 de novembre
Entitats. Club Excursionista
En bicicleta a la capçalera de l’Onyar.
Anirem fins el naixement de l’Onyar, sota el 
volcà de la Crosa a Salitja. Sortida matinal per 
a gent acostumada a anar en bicicleta.

Entitats. Colla Gegantera
11 h · Casa dels Gegants
ll Trobada de Capgrossos de Caldes de 
Malavella

Dilluns, 15 de novembre
Promoció econòmica. 3a jornada “El 
comerç local, l’essència del poble”
De 14:30 a 16:30 h · Casino Municipal
A càrrec de David Alberca, coach, consultor i 
formador
Cal confirmar assistència a turisme@caldes-
demalavella.cat



Notícies breus Novembre de 2021 Per recordar

Primera trobada de la 
comissió negociadora del 
Pla Intern d’Igualtat

El divendres 15 d’octubre va tenir lloc la prime-
ra trobada de la comissió negociadora del Pla 
Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella, on s’elaboren un conjunt ordenat de 
mesures, adoptades després de fer una diag-
nosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes i per elimi-
nar la discriminació per raó de sexe.
Els plans d’igualtat fixen els objectius que es 
volen assolir, les estratègies que s’han d’adop-
tar i les accions concretes per aconseguir-los, 
així com sistemes eficaços de seguiment i ava-
luació dels objectius proposats.

Caldes participa en la 
campanya solidària 
“Recicla vidre per elles”

Aquest mes d’octubre Caldes de Malavella 
s’ha adherit a la campanya “Recicla vidre per 
elles” impulsada pel Consell Comarcal de 
la Selva i Ecovidrio en col·laboració amb la 
Fundació Sandra Ibarra. La campanya ha es-
tat desenvolupada amb motiu del Dia Mun-
dial del Càncer de Mama, que destaca la 
importància de tenir cura del medi ambient i 
cuidar la salut mitjançant la prevenció.
Durant un període de 15 dies Ecovidrio ha 
instal·lat dos contenidors de color rosa a la 
Plaça de la Selva de Caldes per fomentar el 
reciclatge d’envasos i la prevenció del càn-
cer de mama. Ecovidrio transformarà els en-
vasos de vidre dipositats en els contenidors 
en una donació a la Fundació Sandra Ibarra.

Es celebra l’Aplec de Sant 
Grau i de la Mare de Déu 
del Remei

Un any més s’ha pogut celebrar el tradicio-
nal Aplec de Sant Grau i de la Mare de Déu 
del Remei. El sopar va tenir lloc el divendres 
8 d’octubre a la Plaça Cruïlles, gràcies a l’or-
ganització de la Societat Gastronòmica de 
Caldes. En total, més de 150 persones es 
van quedar a sopar i van poder menjar les 
conegudes botifarres de Sant Grau. A més, 
el grup català Cat Rock va dinamitzar la fes-
ta amb les seves versions de grups catalans. 
L’endemà a la tarda es va celebrar la missa 
en honor a Sant Grau i la Mare de Déu del 
Remei i tot seguit es va poder gaudir d’una 
audició de sardanes a càrrec de la cobla Fo-
ment del Montgrí.

En marxa la Temporada 
Teatral de Caldes 

Les entrades de la temporada teatral de 
Caldes ja estan a la venda. Un total de 9 
actuacions diverses i per a públics variats 
conformen la programació d’enguany. La 
temporada ha arrencat aquest 10 d’octubre 
amb l’obra “No hi ha lladre que per bé no 
vingui” de Tequatre i s’allargarà fins a prin-
cipis de desembre. Aquest 2021 es podrà 
gaudir de companyies variades i de teatre 
amateur a preus simbòlics, que oscil·len en-
tre els 3 i els 10 €. Per al regidor de cultura 
Daniel Sancho, “procurem que tant el teatre 
professional com amateur sigui un teatre de 
molta qualitat i això ho estem aconseguint 
any rere any”.

Celebrem la Fira de l’Aigua

Es fa un molt bon balanç de la 17a edició de 
la Fira de l’Aigua, celebrada el diumenge 3 
d’octubre. Aquest any ha estat marcada pel 
toc romà i modernista de Caldes de Malave-
lla. Al llarg de la jornada es va poder gaudir 
de diferents activitats per totes les edats com 
l’Urban Escape Familiar, la fira d’artesania i en-
titats amb animació, l’espai de balneoteràpia 
i aigües termals, jornades de portes obertes 
als balnearis, el circuit de trenet, espais lúdics 
infantils com el safareig de contes infantils o 
els tallers romans i modernistes, entre altres 
activitats que van acabar d’amenitzar la fira.

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

PERÍODE D’INSCRIPCIONS CURSOS DE 
FORMACIÓ OCUPACIONAL
Anglès, informàtica, manipulador d’aliments, 
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.eadministracio.cat/ 
Més informació solc@caldesdemalavella.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 perdeu la 
varietat d’activitats programades, pensades 
per a tots i totes!

VISITES TEATRALITZADES
Sessions de tardor
Desembre: dissabte 4 i dilluns 6, a les 11h
Sortida des del Parc de la Font de Vaca i fina-
lització a la casa modernista Casa Rosa 

Aforament limitat. Venda d’entrades exclusi-
vament 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 Caldes” 
i gaudeix d’un 10% de descompte a establi-
ments adherits a la campanya.
Més informació: Oficina de Turisme · turis-
me@caldesdemalavella.cat · 972480103

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
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€

S’entreguen els premis del 
22è ral·li fotogràfic

El passat diumenge 3 d’octubre amb motiu 
de la Fira de l’Aigua es va realitzar el 22è ral-
li fotogràfic, el concurs de fotografia digital 
de Caldes de Malavella. Hi van participar un 
total de 74 persones de les quals 4 no varen 
presentar fotografies (46 adults i 24 juvenils) 
i després de l’anàlisi de les sèries de foto-
grafies presentades i de deliberació i pun-
tuació llarga entre els membres del Jurat, la 
tarda del 8 d’octubre es va fer entrega dels 
premis als guanyadors. Consulta les imatges 
premiades i totes les que van participar en el 
concurs a la pàgina web http://ralli.caldesde-
malavella.cat/

Commemoració de l’U 
d’Octubre de 2017

El vespre de l’1 d’octubre es va dur a terme 
una marxa de torxes pels carrers de Caldes 
de Malavella per commemorar els actes de 
l’U d’Octubre de 2017. La marxa va acabar 
davant l’escola Sant Esteve, que llavors va ser 
el col·legi electoral. Tot seguit, es va procedir 
a la lectura dels manifestos i es va votar de 
nou simbòlicament. L’acte va estar organitzat 
per l’Assemblea Nacional Catalana de Caldes, 
Òmnium Selva Interior i Caldes per la Repú-
blica, amb el suport de l’Ajuntament.

60è aniversari de la Societat 
de Caçadors Sant Esteve

El matí del 2 d’octubre, a la Rambla d’en 
Rufí, es va dur a terme el tradicional esmor-
zar de socis de la Societat de Caçadors Sant 
Esteve i es van celebrar els seixanta anys de 
l’entitat. Per commemorar l’aniversari, l’al-
calde Salvador Balliu i la regidora Gemma 
Alsina van fer entrega d’una placa d’agraï-
ment a l’associació, que actualment compta 
amb 103 socis, “per la tasca desenvolupada 
al llarg d’aquests seixanta anys en pro del 
foment de l’esport i la competició lligada a 
la cacera i en reconeixement a la seva trajec-
tòria com a entitat degana de la població”. 
Per molts anys a tots els socis!

Presentació del primer 
equip femení de la U.E. 
Caldes

Aquest mes d’octubre la Unió Esportiva de 
Caldes de Malavella ha presentat una de les 
grans novetats de la temporada de futbol 
2021-2022: l’equip Infantil-Cadet Femení. 
Es tracta del primer equip femení de la U.E. 
i, tal com afirma l’entitat, de ben segur que 
no serà l’últim, ja que estan treballant amb 
el projecte per tenir més equips femenins 
en les pròximes temporades. Si tens ganes 
de jugar a futbol i tens entre 12 i 15 anys, 
pots venir a provar-ho!

Torna el Gust de la Paraula

Aquest any torna el Gust de la Paraula! 
Amb molta il·lusió hem preparat un pro-
grama per llepar-se’n els dits, que inclou 
tallers, concerts, concurs de cuina, Tas-
ta Caldes… Homenatjarem les GALETES: 
aquestes delicadeses tant present en la 
nostra vida diària. També ens han semblat 
adequades en els temps que corren, ja 
que per definició consisteixen en petits 
tastets individuals, que són com monò-
legs. De fet el festival d’aquest any es titula 
Va de Monólegs. A més a més, el pastisser 
Joan Carles Buhigas ha tingut l’amabilitat 
de preparar-nos una galeta especial per 
l’ocasió, una recepta nova i que ningú no 
ha provat mai! Us atreviu a assistir a la reve-
lació del gran secret? I és que amb tot el 
que hem preparat aquest any, ens afarta-
rem de dolços! Estigueu atents al progra-
ma, que publicarem a través de les xarxes 
de l’Ajuntament.

El BIM presenta un nou 
format!

Recentment haureu rebut a les vostres ca-
ses l’Ajuntament Informa, es tracta d’una 
publicació que neix de la necessitat de 
desvincular la informació de caràcter polític 
d’allò que hauria de ser una publicació més 
àgil, dinàmica i que dona importància a les 
activitats del poble, com és el nou format 
del Butlletí d’Informació Municipal que te-
niu entre les mans.

XXXII Trobada de gegants

Caldes de Malavella va acollir la tradicional 
Trobada de Gegants amb una participació 
d’11 poblacions convidades. Gegants d’ar-
reu de Catalunya van dansar pels carrers de 
la nostra vila, fins a arribar a la Rambla d’en 
Rufí, on es va dur a terme la mostra de balls 
a plaça i l’entrega del ram i pergamí dels 
Gegants Bizantins, aquest cop, al regidor de 
cultura Dani Sancho. La Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella agraïm la implicació de 
l’Ajuntament per tal de seguir demostrant 
que la cultura popular ha de ser als carrers. 
També a tots els nostres col·laboradors que 
ens han ajudat a fer possible aquesta edició. 
Ens ha emocionat poder tornar a ballar i so-
bretot veure els somriures de la gent, petits 
i grans, tots gaudint del que tant estimem, 
els nostres Gegants i Capgrossos i la cultura 
popular.

Aquest any ha estat marcada pel 
toc romà i modernista de Caldes 
de Malavella

El vespre de l’1 d’octubre es va dur 
a terme una marxa de torxes pels 
carrers de Caldes per commemorar 
els actes de l’U d’Octubre de 2017

Es tracta del primer equip femení 
de la U.E. i, tal com afirma l’entitat, 
de ben segur que no serà l’últim

L’Ajuntament Informa s’ha creat 
pensant a apropar molt més la co-
municació entre l’Ajuntament i la 
ciutadania de Caldes de Malavella.
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