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Guanyadors concurs 
d’aparadors de Nadal 2021

Un total de 10 establiments de Caldes de 
Malavella han participat al tradicional con-
curs d’aparadors de Nadal que té per ob-
jectiu promoure i dinamitzar el comerç local, 
fent-lo partícip de l’embelliment de la pobla-
ció durant les festes nadalenques. El passat 
dimecres 26 de gener va tenir lloc a l’Ajun-
tament l’entrega de premis del concurs. Els 
comerços premiats en aquesta edició han si-
gut:

Categoria millors decoracions escollides pel 
jurat professional:

- 1r classificat: Gicat Gestors SL. Ha obtingut 
un premi de 500,00 € + distinció com a 1r 



classificat + sis mesos de publicitat gratuïta a 
la ràdio Caldes FM + inserció d’un anunci a 
plana sencera a l’AQUAE

- 2n classificat: Pom de Flors. Ha obtingut un 
premi de 300,00 € + distinció com a 2n clas-
sificat + sis mesos de publicitat gratuïta a la 
ràdio Caldes FM + inserció d’un anunci a pla-
na sencera a l’AQUAE

Categoria millor decoració escollida per vo-
tació popular:

1r classificat: Gicat Gestors SL. Ha obtingut 
un premi de 200,00 € + distinció com a apa-
rador guanyador de la votació popular del 
Concurs d’aparadors de Nadal 2021.



Els Reis d’Orient passen per 
Caldes de Malavella

El 5 de gener Caldes de Malavella va viure un 
dels dies més màgics de l’any amb l’arribada 
de Ses Majestats els Reis d’Orient. La caval-
cada d’enguany va seguir un nou recorregut 
de 2,3 km per evitar aglomeracions. La ruta 
va passar per diferents carrers de la vila i va 
finalitzar a la plaça de la Selva, on l’alcalde 
Salvador Balliu va fer entrega de la clau mà-
gica a Melcior, Gaspar i Baltasar, mentre tots 
els nens i nenes il·luminaven la plaça amb els 
seus fanalets. Finalment, els petits caldencs i 
caldenques van rebre un petit obsequi per 
part de la Comitiva Reial. Fins l’any que ve, 
Ses Majestats!



Descobreix la Ruta del 
Vescomptat de Cabrera

La ruta militar del Vescomptat de Cabrera és 
un projecte comarcal per a donar valor tu-
rístic al patrimoni cultural al voltant del Ves-
comptat de Cabrera a través de tres rutes: la 
religiosa, la comercial i la militar, on apareix 
Caldes de Malavella amb els castells de de-
fensa.
El Castell de Caldes es construí damunt d’unes 
antigues termes romanes a mitjans del segle 
XII. Se’n conserven tres torres de planta cir-
cular, un tram de muralla, dos edificis molt 
modificats i, possiblement, l’ermita de Sant 
Grau. Vine a descobrir-lo a través de la ruta 
dels Cabrera! Per a més informació, consulta 
la pàgina web www.visitcaldes.cat



Arrenca el nou servei de 
neteja viària de Caldes de 
Malavella

Recentment, l’ajuntament de Caldes de Ma-
lavella ha contractat un nou servei de neteja 
viària a càrrec de l’empresa Nora. El servei es 
va posar en funcionament el passat 2 de ge-
ner i es mantindrà al llarg d’aquest any 2022, 
tots els dissabtes i diumenges, 5 hores cada 
dia, amb l’objectiu de mantenir els carrers del 
municipi en les millors condicions.



Participa a la 4a Marxa 
solidària Pels Valents!

Recordeu que el dia 13 de febrer teniu una 
cita amb la 4a Marxa solidària contra el Càn-
cer Infantil Pels Valents. La marxa, organitzada 
per la Policia Local de Caldes de Malavella, 
servirà per recaptar fons per la investigació 
del càncer infantil al nou Centre Pediàtric de 
Barcelona, a l’Hospital Sant Joan de Déu.
T’animes a participar-hi? L’import de la ins-
cripció és de 10 € i es pot fer en el següent 
enllaç fins al 10 de febrer: www.inscripci-
ons,cat/pelsvalents2022/. Si no podeu venir 
a Caldes el dia de la marxa, podeu col·labo-
rar en la causa igualment mitjançant el “dor-
sal solidari” que té un cost de 8€.



El Pare Pelegrí compleix el 
Vot del Poble

Un any més s’ha celebrat el pelegrinatge de Sant 
Sebastià amb el Pare Pelegrí al capdavant, enguany 
seguint les mesures de seguretat de la Covid-19. 
Diversos caldencs i caldenques hi van participar. 
El passat 20 de gener el Pare Pelegrí 2022, Andreu 
Puig i Tibbs, va emprendre el pelegrinatge des de 
Tossa de Mar fins a Santa Coloma de Farners, pas-
sant per Caldes de Malavella. Al recompte que es 
fa a l’alçada del Molí de la Selva hi van passar 557 
pelegrins (265 dones i 254 homes) i 38 descalços 
(22 dones i 16 homes). D’entre els pelegrins hi ha-
via caldencs i caldenques. L’endemà, de tornada 
a Tossa de Mar, el Pare Pelegrí va fer la tradicional 
parada a l’ermita de Santa Seclina.



Carnaval de Caldes 2022

A causa de les circumstàncies actuals provo-
cades per la Covid-19, enguany s’ha decidit 
celebrar el Carnaval de Caldes de Malavella 
de forma adaptada. En edicions anteriors ha-
vien participat fins a 35 carrosses i fins i tot hi 
havia grups en llista d’espera. La tradicional 
rua de carnaval de Caldes també contem-
plava una festa posterior al pavelló on es do-
naven diferents premis. Per aquest motiu, la 
celebració d’aquest any serà diferent i adap-
tada al moment que estem vivint. Estigueu 
atents a les xarxes socials oficials de l’Ajunta-
ment, on pròximament es difondrà més in-
formació.



Comencem l’any estrenant 
dos clubs de lectura!

Aquest mes de gener la Biblioteca Francesc 
Ferrer i Guàrdia ha posat en marxa dos nous 
clubs de lectura. Per una banda, s’ha estre-
nat el Club de Lectura Infantil “La Penya dels 
Llibres”, dirigit a infants d’entre 8 i 12 anys i 
conduït per Joan de Boer, narrador oral i di-
namitzador. La sessió d’aquest club es durà 
a terme el segon dilluns de cada mes a la 
tarda i inclouran lectures, taller d’escriptura i 
moltes sorpreses.
Per altra banda, també ha arrencat el Club de 
Lectura Juvenil. En coordinació amb l’Espai 
Jove i l’Institut de Caldes, la Biblioteca Mu-
nicipal posa en marxa un club jove renovat. 
L’últim dimecres de mes al matí es parlarà de 
llibres i s’anirà canviant d’espai: Biblioteca de 
l’Institut, Ca la Romana i Biblioteca Municipal.



36a edició del Cros de 
Caldes 

El matí del 23 de gener Caldes de Malave-
lla va acollir la 36a edició del Cros de la po-
blació a l’excel·lent circuit de la Rambla d’en 
Rufí, on hi van participar atletes provinents 
de diferents municipis. Tampoc hi van faltar 
els nens i nenes de l’Escola Esportiva Muni-
cipal! En aquesta jornada es va disputar el 
Campionat Gironí de Cros i va ser la cloenda 
de la temporada de cros de les comarques 
gironines. Els corredors amb més punts van 
ser els guanyadors del Gran Premi Consell 
Comarcal de la Selva i es va emportar el 17è 
Trofeu Diputació Girona.
El Cros constava de tres recorreguts diferents 
de més a menys distància perquè hi pogues-
sin participar persones de totes les edats.



Els contenidors d’Humana 
recuperen més de 18 tones 
de tèxtil usat a Caldes

La recollida selectiva del residu tèxtil per part 
d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo 
ha augmentat un 27% a Caldes de Malavella 
al 2021. Així es desprèn del balanç realitzat 
per l’entitat, que l’any passat hi va recuperar 
més de 18 tones de tèxtil usat per a donar-les 
una segona vida amb un benefici ambiental 
i social. La reutilització del tèxtil és clau per 
a l’economia circular i la creació d’ocupació 
verda, per això aquesta organització aposta 
des de fa 35 anys per donar una segona vida 
als articles de roba que no s’utilitzen.



Curs per aprendre a fer 
servir el mòbil correctament

Saber utilitzar el mòbil cada vegada és més 
important en el nostre dia a dia i la pandè-
mia ha accentuat aquesta necessitat. Actual-
ment, l’ús dels smartphone està molt estès 
entre tota la població, ja que la tecnologia 
ens permet mantenir contacte amb amistats i 
familiars, fer gestions administratives, apren-
dre i entretenir-nos.
Atenent la necessitat formativa que ha detec-
tat l’Ajuntament en els últims mesos, s’ha im-
pulsat un curs gratuït de 20 h per tal d’oferir 
més eines per fer servir correctament les 
aplicacions i funcionalitats dels smartpho-
nes i promoure l’autonomia de les persones. 
Aquest curs està adreçat a persones grans i 
es durà a terme a la Sala Annexa de la Casa 
Rosa.



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.

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

Cada dijous
Caminada
9.30 a 11 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



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.

T’AJUDEM A FER TRÀMITS ELECTRÒNICS!
Has de presentar un tràmit electrònic o fer 
alguna gestió online en alguna Administració 
o Organisme i no saps per on començar?
Has de demanar (per exemple) una pres-
tació al SEPE, un certificat, demanar hora al 
metge o un certificat, presentar una instància 
a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a l’IdCat 
Mòbil i no saps com fer-ho? Nosaltres t’aju-
dem en la seva tramitació!
Demana cita prèvia a agent.telematic.cal-
des@gmail.com o bé al telèfon 651.654.259 
(també WhatsApp). Els horaris d’atenció són 
cada dia de 9 a 14h a l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella (entrada pel Pati de Cal Ferrer – 
Plaça de l’Ajuntament).

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA
Consulta la programació de l’Espai Jove Ca 
la Romana a les xarxes socials oficials de l’es-
pai jove! Jovent de Caldes, no us perdeu la 
varietat d’activitats programades, pensades 
per a tots i totes!



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, estan obertes. 
Enguany es proposen de nou dues opcions 
de recorregut, una de 6 i una de 9 quilòme-
tres. El cost de la inscripció és de 10€ amb 
esmorzar inclòs. A més, els primers 500 dor-
sals inscrits seran obsequiats amb una samar-
reta. També hi ha la opció de participar en la 
iniciativa mitjançant el dorsal solidari, amb un 
cost de 8€.
Les inscripcions poden fer-se de manera 
online a través de https://www.inscripcions.
cat/pelsvalents2022/. Els interessats/des en 
formalitzar la inscripció pel dorsal solida-
ri poden fer-ho a https://www.inscripcions.
cat/pelsvalents2022dorsalsolidari
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