
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

Del divendres 10 de desembre 
al dijous 6 de gener
Concurs d’aparadors de nadal

Dissabte, 11 de desembre 
Mercat de nadal 
De 10 a 19 h al c. Mestre Mas i Ros, c. 
Jacint Verdaguer i c. Núria:
• Mercat de nadal   
• Campanya de recollida de joguines 
• Parada de venda de calendaris de l’He-

reu Riera
•  Parada de Nadal de l’agru-

pació de sardanistes de Caldes de 
Malavella 

•  Parada de venda de dife-
rents productes artesanals

• Paradeta gegantera
• Parada solidària de la policia local 

Programació d’actes:
Room escape “el joc del tió”
11 i 12 h · Rambla Recolons 

 Orquestra Jove de la Selva 
12 h · Teatre municipal 

Taller Infantil De Nadal
16 h – 19h · Plaça de l’Església 

 Quina Del Pernil 
18 h · Casino Municipal

Ball d’espelmes i passi-ho bé fins 
l’any que ve! 
19 h Cercavila de tots els Gegants de Caldes

Diumenge 12 de desembre
Fira mercat dels diumenges
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Visita guiada “fonts i patrimoni” 
11 h · Oficina de Turisme 

Divendres 17 de desembre
Contes de Nadal amb la perleta 
17 h · Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i 
Guàrdia 

Dissabte  18 de desembre
 Partits de futbol

Camp de Futbol Estadi Vall-llobera

 Torneig de petanca 
10 h · Zona Firal

 Torneig d’hoquei 
Durant tota la tarda · Polivalent

 Concert de Nadal de l’Es-
cola de Música
18 h · Teatre Municipal

Diumenge 19 de desembre
LA MARATÓ 

DE 10 A 14 H EN DIFERENTS ESPAIS:

Fira-mercat dels diumenges
Plaça de l’Ajuntament

Jocs gegants “jocs del món” 
Plaça de l’Aigua

 Subhasta de quadres del 
concurs de pintura ràpida i d’aporta-
cions d’artistes locals
Plaça de l’U d’Octubre 2017

 Jornada de portes obertes 
a l’Espai Aquae
Espai Aquae

 Jornada de portes obertes 
a l’ermita de Sant Grau
Ermita de Sant Grau 

Portes obertes a la Casa dels Gegants

 Paradeta amb un joc per 
conscienciar sobre la salut mental 
Carrer Vall-llobera - àmbit parades de La 
Marató 

 Parada de venda de dife-
rents productes artesanals
Carrer Vall-llobera - àmbit parades de La 
Marató 

Parada de venda de calendaris de 
l’Hereu Riera

PROGRAMACIÓ D’ACTES:
 Jocs i partits de tennis 

obert a tothom
9 h · Pistes de tennis municipals 

Xerrada sobre malalties mentals: 
 “Criar un infant feliç: les 

bases per una vida plena”
10.30 h · Annex de la Casa Rosa

 Caga tió solidari
11 a 14 h · Davant l’Oficina de Turisme

 Cantada de nadales i cer-
cavila solidària de capgrossos 
11 h · Sortida des de la Casa dels Gegants

 Visita guiada “Caldes en 
temps de guerres” 
11 h · Sortida de l’Oficina de turisme

 Audició de sardanes amb 
la Cobla Flama de Farners 
12 h · davant la Casa Rosa

 Tastet d’escudella de Nadal 
12 h · Plaça de l’Ajuntament - davant del Pub 
Tèrmic

 Partits de futbol
Camp de Futbol Estadi Vall-llobera

 Gran quina solidària per la 
marató de TV3
18 a 22 h · Gimnàs del CEIP Sant Esteve

 Festival de nadal del club 
patinatge artístic de Caldes de Mala-
vella
18 h · Pavelló Municipal

 Cafè solidari   
 

Dijous, 23 de desembre
Gran concert de l’orquestra Marave-
lla “un nadal maravellós a Caldes”
20 h · Pavelló municipal   

    

Divendres, 24 de desembre
Missa de Nadal familiar
18.30 h · Església Parroquial

Dissabte, 25 de desembre
Missa de Nadal
11.30 h · Església Parroquial

Quina del futbol 
19 h · Casino Municipal

Diumenge, 26 de desembre
Fira mercat dels diumenges
10 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament 

Missa de Sant Esteve
11 h · Església Parroquial

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

Quina del futbol 
19 h · Casino Municipal 

Carteres reials
17.30 h · Jardins de les Termes Romanes

Del dilluns 27 al dimecres 29 de 
desembre
JAN 2021 - el Parc Infantil de Nadal 
de Caldes!
15 a 19 h · Pavelló Municipal d’Esports
NOVETAT! Escape Room - Desactiva la bom-
ba de fum!

Dimarts, 28 de desembre
Taller de Centres de Nadal a càrrec de l’Asso-
ciació d’Ikald Ikebana

Dimecres, 29 de desembre
18 h· Animació Infantil a càrrec de Jaume Barri 

Del dimarts 28 al dijous 30 de 
desembre
Exposició maqueta ferroviària del 
tren de Sant Feliu
16 a 21 h · Casino Municipal

Dijous, 30 de desembre
Concert jove: Orquestra Di-Versiones 
22 h · Pavelló Municipal

Divendres, 31 de desembre
Missa 
11.30 h · Església Parroquial

Divendres, 10 desembre
Cultura. Club de lectura amb Maria 
Cabrera
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El grup conduït per Albert Mestres comen-
tarà el llibre de poemes “La ciutat cansada” 
(Proa, 2017). Premi Carles Riba 2016

Dissabte, 11 de desembre
Cultura. Presentació de llibre
12 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre de Flavia Freire “El bosc 
dels enamorats” (Anem Editors, 2021).
“El bosc dels enamorats” narra la història de 
l’estiu que Bàrbara Vilà Trotcha va passar al 
balenari Vichy Catalán.

Dilluns, 13 de desembre
Promoció econòmica. Tercera sessió 
de la jornada de comerciants “El co-
merç local, l’essència del poble”
De 14.30h a 16.30h · Casino Municipal
A càrrec de David Alberca, coach, consultor i 
formador
Cal confirmar assistència a promocioecono-
mica@caldesdemalavella.cat 

Dijous, 16 desembre
Cultura. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
El grup conduït per Montse Castaño comen-
tarà “Entre dos silencis” d’Aurora Bertrana.

Dijous, 30 de desembre
Cultura. Cinema de vacances
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pel·lícula “La historia interminable”
Entrada gratuïta

Dissabte, 4 de desembre 
Visita teatralitzada  “Caldes i el feno-
men de l’estiueig”
11 h · Sortida des de la Font de la Vaca

Missa 
18.30 h · Església parroquial

 Xocolatada
18.30 h · Església parroquial

Encesa de llums de Nadal 
A continuació · Plaça de l’Església  

Concert amb el grup Tinglado 
A continuació · Plaça de l’Església

Diumenge, 5 de desembre
Fira mercat dels diumenges
10 a 14h · Plaça de l’Ajuntament 

Visita guiada a l’espai Aquae 
11 h · Sortida des de l’Oficina de Turisme  

Dilluns, 6 de desembre
Visita teatralitzada  “Caldes i el feno-
men de l’estiueig”
11 h · Sortida des de la Font de la Vaca

 Calgol tast
12 h · Plaça de l’Ajuntament 

Del dilluns 6 al dimecres 8 de 
desembre

 Matinals pel poble amb 
infants
10 h  



Notícies breus Desembre de 2021 Per recordar

S’inaugura l’escultura de la 
nova rotonda de Caldes de 
Malavella

El diumenge 14 de novembre es va inaugurar 
l’escultura inspirada en l’escut de Caldes de 
Malavella que ja es troba instal·lada al mig de 
la rotonda de Cal Ferrer. L’embelliment de la 
rotonda suposa la fase final de l’arranjament 
de la carretera de Llagostera, que va inau-
gurar-se el març del 2018. Aquesta escultura, 
desenvolupada per Ció Abellí, fa dos metres 
d’alçada aproximadament i està feta de pols 
de marbre i resina especialitzada. Està ubica-
da dins d’una font ornamental amb tres bro-
lladors que representen els principals punts 
de surgència de l’aigua termal de Caldes.

El Gust de la Paraula

Del 26 al 28 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 es dedicava 
als monòlegs, és a dir, a les petites degusta-
cions individuals, com són les galetes. Entre 
l’Oficina de Turisme, l’Àrea de Cultura i la Bi-
blioteca Municipal es va cuinar una extensa 
programació que incloïa tallers de cuina per 
a joves i infants; el club de lectura i l’espec-
tacle teatral de l’obra “Monòleg del perdó” 
amb la presència del seu autor Enric Casas-
ses; contes pels més petits; una masterclass 
amb el pastisser Joan Carles Buhigas i el re-
cital humorístic “Avui dinarem béééé”. Entre 
altres activitats, tampoc hi va faltar el concurs 
de galetes. Amb tot, ha estat una edició de-
liciosa de El Gust de la Paraula.

Obertes les inscripcions per 
a la IV Marxa pels Valents

Les inscripcions per a la quarta edició de 
la marxa #Pelsvalents, que se celebrarà el 
proper 13 de febrer del 2022, ja estan ober-
tes. Es tracta d’una marxa solidària que es 
va iniciar l’any 2019 per recaptar fons per a 
la construcció del Sant Joan de Déu Pedi-
atric Cancer Center i posteriorment per a la 
investigació del càncer infantil. La iniciativa, 
impulsada per la Policia Local de Caldes, va 
recaptar 4.350€ al 2019, 8.510,13€ al 2020 i 
3.100€ en l’edició virtual del 2021.
Les inscripcions poden fer-se de manera 
online a través de https://www.inscripci-
ons.cat/pelsvalents2022/ 

El projecte Eduquem en 
Valors continua avançant 
i estrena una tercera 
temporada

La temporada 2021-2022 del projecte es 
dona per inaugurada amb l’arribada de la 
Tina la Superheroïna als centres educatius.
La Tina és el personatge del projecte #Edu-
quemEnValors que continua conquistant els 
caldencs i caldenques més petits. Aquest 
personatge té l’objectiu d’ajudar a l’Escola 
Esportiva Municipal a entrenar competènci-
es emocionals a més d’habilitats útils per a 
la vida. Després de les vacances la Tina ha 
visitat als més menuts de l’Escola Esportiva, 
als grups de Psicomotricitat i Poliesportiva. 
Amb aquesta visita es va donar per inaugu-
rada la temporada del projecte.

La Policia Local celebra la 
Diada de la Patrona

El dissabte 20 de novembre la Policia Local de 
Caldes de Malavella va celebrar la Diada de 
la Patrona al Teatre Cinema Municipal, amb 
l’objectiu de felicitar i celebrar els èxits dels 
agents i els cossos de seguretat. Pel que fa a 
l’entrega de medalles, enguany es va creure 
oportú de fer una categoria de condecoració 
especial “Covid-19”. Es van premiar diferents 
agents de la Policia Local i també al Cos de 
Protecció civil, a l’agent municipal i a l’entitat 
Càritas per la seva notorietat en els deures 
professionals, realitzant un servei d’importàn-
cia durant la pandèmia.

CONCURS D’APARADORS DE NADAL
L’àrea de promoció econòmica de l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella promou un any 
més el tradicional concurs d’aparadors de 
Nadal. Un concurs obert a tots els comerços i 
empreses de serveis de Caldes de Malavella 
que reparteix premis per valor de 1.000,00 
€!. Trobareu les bases de participació a www.
caldesdemalavella.cat.         
Inscripcions fins el 9 de desembre a pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat

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

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES
Col·labora amb la campanya de Reis de Creu 
Roja portant alguna jogui na 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 del 12 al 30 
de desembre (obert cada dia de 10 a 14 h 
excepte Nadal i Sant Esteve ).
Organitza: Àrea de promoció econòmica de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb la 
col·laboració de Creu Roja Llagostera 

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€

II Trobada de Capgrossos

Després d’haver viscut la pandèmia mundial, 
esperàvem amb candeletes el segon diu-
menge de novembre, la celebració de la Tro-
bada de Capgrossos. Enguany els convidats 
han estat: Torelló, Llinars del Vallès, El Poble 
Sec, Blanes, Bisbalet d’Igualada, Cassà de la 
Selva, Sant Feliu de Guíxols i en Jan de l’Esplai 
Sant Esteve.
Gràcies a tots ells, l’Ajuntament de Caldes, els 
col·laboradors i el magnífic públic que com 
sempre no ens ha faltat a la celebració, vam 
poder gaudir d’un esplèndid matí de no-
vembre tot fent cultura popular.

L’Escola Esportiva Municipal 
participa al 23è Cros Ciutat 
de Girona

El parc de les Ribes del Ter va ser l’escenari del 
23è Cros Ciutat de Girona, prova inclosa en el 
Circuit Gironí de Cros 2021/2022, que es va 
celebrar el passat 14 de novembre i va comp-
tar amb una àmplia representació de l’Escola 
Esportiva Municipal. La primera prova del cir-
cuit gironí es va disputar el 24 d’octubre a Olot 
i l’última es realitzarà el 23 de gener de 2022 
a Caldes de Malavella. Aquesta temporada es 
disputaran un total de vuit proves.

Benvingut Nadal!

Ens omple d’il·lusió poder tornar a dir que 
aquest any es podran celebrar tots els ac-
tes de Nadal. Sempre amb la protecció i les 
mesures necessàries convingudes. 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 les carteres reials, el 
cagatió o la cavalcada de Reis, entre altres. 
Gràcies a totes les entitats que feu possible 
aquesta àmplia programació! Gaudeix de 
tots els actes que puguis i vulguis, estarem 
encantats de rebre-us a tots. Bones festes!

L’Escola La Benaula disposa 
d’alçadors perquè els 
alumnes es desplacin amb 
seguretat

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de 
l’Escola La Benaula de Caldes de Malavella 
ha comprat 80 alçadors perquè l’alumnat 
pugui desplaçar-se amb seguretat quan 
es realitzin sortides escolars. Amb aquesta 
nova adquisició, la Benaula s’ha convertit 
en la segona escola de la província de Gi-
rona que en disposa, la primera va ser l’es-
cola Josep Madrenys de Vilobí no fa gaires 
anys. A partir d’ara, els més petits, podran 
gaudir i viatjar amb seguretat a totes aque-
lles activitats on hagin de fer servir el trans-
port per desplaçar-se.

Caldes de Malavella 
commemora el 25N

Un any més Caldes de Malavella s’ha su-
mat als actes de commemoració del 25N, 
Dia Internacional per l’eliminació de la vi-
olència envers les dones. Les activitats van 
arrancar el 10 de novembre amb el taller 
d’il·lustració de cartells pel 25N a càrrec de 
@judinsworks i van continuar amb l’obra 
de teatre Abismes de la mà d’IncreiXen-
do. Tanmateix, la programació va incloure 
el taller Unfollow a les violències masclis-
tes a càrrec de Joi Pineda. Finalment, el 
dijous 25 de novembre, la Sala de Plens 
de l’Ajuntament va acollir la lectura del 
manifest. A més a més, enguany des del 
consistori s’ha col·locat un cartell a les dues 
entrades principals del municipi amb el 
lema “Caldes de Malavella lliure d’agres-
sions sexistes”.

La Policia Local ha estrenat 
un nou vehicle 100% 
elèctric

Aquest mes de novembre la Policia Local 
de Caldes de Malavella ha estrenat un vehi-
cle 100% elèctric destinat a la unitat canina, 
en aquest sentit, l’automòbil està adaptat 
per a garantir el benestar, la seguretat i les 
condicions climàtiques dels gossos. Això 
ha estat possible gràcies a la subvenció de 
13.814,30€ rebuda per part de la Diputació 
de Girona. Amb aquesta actuació l’ajunta-
ment contribueix en la millora de l’eficièn-
cia energètica i la reducció de l’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle planificats 
prèviament en els Plans d’acció d’energia 
sostenible i clima (PAESC).

El Club Esportiu Caldes 
presenta una nova 
temporada

El passat 7 de novembre es va celebrar la 
presentació dels equips del Club Esportiu 
de Caldes de Malavella i els de l’Escola Es-
portiva Municipal. Durant la jornada es va 
poder gaudir de diverses activitats, 3x3, par-
tits i valors del bàsquet. Tots els participants 
s’ho van passar d’allò més bé i, a més a més, 
es va repetir el pregó que el Club va dur a 
terme a la festa major d’enguany.

Durant la jornada es va poder gau-
dir de diverses activitats, 3x3, par-
tits i valors del bàsquet

Vam poder gaudir d’un esplèndid 
matí de novembre tot fent cultura 
popular


