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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 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 per-
sonatge té l’objectiu d’ajudar a l’Escola Espor-
tiva Municipal a entrenar competències emo-
cionals 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 aques-
ta visita es va donar per inaugurada la tempo-
rada del projecte.



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 pro-
per 13 de febrer del 2022, ja estan obertes. Es 
tracta d’una marxa solidària que es va iniciar 
l’any 2019 per recaptar fons per a la construc-
ció del Sant Joan de Déu Pediatric 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 on-
line a través de https://www.inscripcions.cat/
pelsvalents2022/ 



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 creu-
re oportú de fer una categoria de conde-
coració 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’importància durant la pandèmia.



II Trobada de Capgrossos

Després d’haver viscut la pandèmia mundi-
al, 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’Es-
plai 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.

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



El Club Esportiu Caldes 
presenta una nova 
temporada

El passat 7 de novembre es va celebrar la pre-
sentació dels equips del Club Esportiu de 
Caldes de Malavella i els de l’Escola Espor-
tiva Municipal. Durant la jornada es va po-
der gaudir de diverses activitats, 3x3, partits 
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



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 
comptar amb una àmplia representació de 
l’Escola Esportiva Municipal. La primera pro-
va del circuit gironí es va disputar el 24 d’oc-
tubre a Olot i l’última es realitzarà el 23 de 
gener de 2022 a Caldes de Malavella. Aques-
ta 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 actes 
de Nadal. Sempre amb la protecció i les me-
sures necessàries convingudes. El desembre 
és el mes més màgic de l’any, per aquest mo-
tiu s’ha programat un gran ventall d’activitats 
per a tots els públics. Aquest Nadal no hi fal-
tarà el JAN, el Mercat de Nadal, les quines, 
la rebuda de la cartera reial, el cagatió o la 
cavalcada de Reis, entre altres. Gràcies a to-
tes les entitats que feu possible aquesta àm-
plia 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 Malave-
lla 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 se-
gona escola de la província de Girona que 
en disposa, la primera va ser l’escola Josep 
Madrenys de Vilobí no fa gaires anys. A par-
tir d’ara, els més petits, podran gaudir i viat-
jar amb seguretat a totes aquelles activitats 
on hagin de fer servir el transport per des-
plaçar-se.



La Policia Local ha estrenat 
un nou vehicle 100% 
elèctric

Aquest mes de novembre la Policia Local de 
Caldes de Malavella ha estrenat un vehicle 
100% elèctric destinat a la unitat canina, en 
aquest sentit, l’automòbil està adaptat per a 
garantir el benestar, la seguretat i les condi-
cions 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’ajuntament contribu-
eix en la millora de l’eficiència energètica i 
la reducció de l’emissió de gasos amb efec-
te d’hivernacle planificats prèviament en els 
Plans d’acció d’energia sostenible i clima (PA-
ESC). 



Caldes de Malavella 
commemora el 25N

Un any més Caldes de Malavella s’ha sumat 
als actes de commemoració del 25N, Dia In-
ternacional per l’eliminació de la violència 
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’IncreiXendo. Tanmateix, la pro-
gramació va incloure el taller Unfollow a les 
violències masclistes 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’agressions sexis-
tes”.



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

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



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 jo-
guines 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 

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.
*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
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
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