L’agenda

Divendres, 4 de març

Març 2022

Dissabte, 12 de març

Cultura. Audició per a tots els públics
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Sessions LP: Paula Grande comenta “Blue” de
Joni Mitchell

Cunill (Vincles).
Més informació i inscripcions al correu santesteveafa@gmail.com
Preu de l’entrada: donatiu a favor de La Marató, segons les possibilitats de cadascú.

Cultura. Exposició
De 12 a 14 h i de 17 a 19 h · Sala Cavallerisses
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella (accés pel pati de Cal Ferrer de la Plaça)
Exposició “Ensenyar i aprendre en un entorn
rural (La Selva interior 1857-1981)”
Organitza: Arxiu comarcal de la Selva, Òmnium Cultural de Selva Interior, Ajuntament de
Caldes de Malavella amb la col·laboració del
Consell Comarcal de la Selva

Dissabte, 5 de març
Entitats. Associació de Gestió Natural
i Club Excursionista de Caldes
10 h · Parc de les Moleres
Taller d’educació ambiental per a infants:
“Neteja d’espais naturals o degradats - Neteja solidària, cívica i participativa”

Entitats. Xarxa de dones i Consell per
l’Igualtat.

Diumenge, 13 de març
Entitats. Club Excursionista de Caldes

18 h · Teatre Municipal
Pel·lícula “La fuente de Mujeres” de Radu
Mihaileanu

Ruta pel Montnegre
Caminada per aquesta serra entre el Maresme i el Vallès Oriental.

Diumenge, 6 de març
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Botineteja
A netejar toca, un any més.

Dimarts, 8 de març
Dia de la dona
14 h · Davant del Casino Municipal
“Dinar de compartir” de dones
Si vols venir porta un plat de menjar per
compartir (primer plat, segon o postres). Us
convidem a les begudes.
Organitza: Equip de Serveis Socials, Xarxa de
dones i Consell per l’Igualtat.
16:30 h · Pati de la Biblioteca Francesc Ferrer
i Guàrdia
Xerrada per a joves “Menstruació i alimentació” i berenar.
A càrrec de Yasmina Garcia
Organitza: Càritas – PAE i Àrea de Joventut
18 h · Pati de la Biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia. Lectura del manifest del 8M
Organitza: Àrea d’Igualtat

Dimecres, 9 de març
Entitats. Eleccions de la nova junta
de l’Associació de Gent Gran de la
Casa Rosa
17 h · Casa Rosa

Divendres, 11 de març
Cultura. Audició per a tots els públics
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Sessions LP: Lalo López comenta “What’s
going on” de Marvin Gaye

3a Fira Gegantera Gironina
Tots els actes es duran a terme a
l’espai firal situat a la Casa dels
Gegants (Plaça Cruïlles)
10 h: Inauguració de la Fira i Xocolatada
10:15 h: Presentació del Projecte de Cultura Popular de “Selva Cultura”
11 h: Mostra de Grups Folklòrics (Acompanyament musical de la Cobla Ciutat de
Girona)
12 h: Passejada del Seguici (Acompanyament musical de la Cobla Ciutat de
Girona)
13 h: Tancament de l’espai firal
13:30 h: Dinar Popular
16 h: Obertura de l’espai firal
16:30 h: Teatre de Titelles “La Faràndula
de Caldes”
17 h: Taula Rodona “Reinventar-se o
morir”
18 h: Passejada de la Faràndula Infantil
19 h: Audició dels Balls Comarcals (Acompanyament musical dels “Grillats amb
Canya”)
20 h: Tancada dels Gegants i Tancament
de la Fira
20:30 h: “Fot-li Suc de Bruc” (Acompanyament musical de la “Xaranga Ho Peta
Street Band”)
Durant tot el dia parades de constructors
i artesans
Organitza: Colla Gegantera de Caldes i
Ajuntament de Caldes de Malavella.

Entitats. AFA Escola Sant Esteve
De 10:30 a 12:30 h · Escola Sant Esteve
Xerrada “Criar un infant feliç: les bases per a
una vida plena”, a càrrec de la psicòloga Alba

Fira de la Terra – Sant Antoni
- Canicaldes
Durant tot el dia:
- Fira - Mercat dels diumenges. Plaça de
l’Ajuntament vell
- Mercat de productes d’artesania i alimentació. Espai mercat
- Passejades amb ponis. Preu: 4€. Espai
passejades amb ponis
- Passejades amb carruatge. Gratuït.
Sortida des del recinte eqüestre.
- Servei de bar a càrrec del Club Patí
Caldes. Zona bar
Programació:
7.30 – 8.30 h: Entrega de dorsals per al

Canicròs i control veterinari
9 h: Sortida del canicròs puntuable per al
Circuit Català Popular de Canicròs (6 km).
Preu: 16 €.
9h – 14 h: Entrenaments de cada nivell
d’agility a càrrec de la gent del Club
Esportiu Caní la Selva. S’oferirà la possibilitat de fer un entrenament d’agility
guiat pels membres del Club. Consultar
prèviament.
10 h: Bany de bosc al bosc terapèutic
de Can Fornaca de Caldes de Malavella.
Inscripcions a turisme@caldesdemalavella.cat. Places limitades. Gratuït.
10 h: Sortida de la caminada popular
solidària en benefici de l’Associació
protectora d’animals New Life de Caldes
de Malavella. Entre tots els participants
se sortejaran diversos premis. Aportació:
5 €.
10.30 h: Tradicional benedicció dels
animals.
10.30 h: Sortida del Canicròs infantil.
Gratuït.
11 h: Entrega de premis del canicròs
puntuable per al Campionat Català Popular de Canicròs i sorteig de premis.
11 h: Exhibició d’agility.
11 – 14 h: Prova d’obstacles d’enganxe
de Catalunya. Inscripcions a: cecgi95@
gmail.com.
11 h: Visita guiada “Fonts i Patrimoni”. Explicació de la història i del patrimoni de
Caldes de Malavella. Preu: 3€. Entrades
disponibles a ticketara.com.
11.15 h: Sorteig de premis entre els participants a la caminada solidària.
11.30 h: Passarel·la Adopta’m! Desfilada
de gossos en adopció de les protectores
i associacions participants.
12 h: Exhibició de gossos policia detectors de substàncies estupefaents. A
continuació, acte oficial de jubilació d’en
Drako, gos detector de la unitat Canina
de la Policia Local de Caldes de Malavella
amb la participació de diferents unitats
canines.
13 h: Degustació de cerveses BdeGust.
Inscripcions a info@bdegust.beer. Places
limitades. Gratuït.
14 h: Dinar popular.
16 h: Taller infantil sobre art i natura a
càrrec de Raquel Toison, especialitzada
en el món de l’art i els arbres.
16.30 h: Exhibició de volteig, esport que
combina diferents factors: moviments
gimnàstics, dansa, expressió corporal i
facial i elements acrobàtics damunt d’un
cavall.
16.30 h: Xerrada sobre els sentits i la
comunicació dels arbres a càrrec d’Isabel
Verdaguer, eco terapeuta, tècnica de
jardineria, paisatgisme i arboricultura
17.30 h: Espectacle d’animació a càrrec
de Jaume Barri.

Cultura. Exposició
De 12 a 14 h i de 17 a 19 h · Sala Cavallerisses
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella (accés pel pati de Cal Ferrer de la Plaça)
Exposició “Ensenyar i aprendre en un entorn
rural (La Selva interior 1857-1981)”
Organitza: Arxiu comarcal de la Selva, Òmnium Cultural de Selva Interior, Ajuntament de
Caldes de Malavella amb la col·laboració del
Consell Comarcal de la Selva

Dissabte, 19 de març
Cultura. Visita guiada
12 h · Sala Cavallerisses Visita guiada a l’exposició “Ensenyar i aprendre en un entorn
rural (La Selva interior 1857-1981)” A càrrec de
Gerard Buxeda i Majoral, historiador i autor
de la recerca i dels textos de l’exposició. L’acte comptarà amb la presència de diferents
testimonis que havien assistit a les escoles de
Franciac i Sta. Seclina

Butlletí
d’Informació
Municipal
de Caldes de
Malavella
Març2022 · Núm174

Diumenge, 20 de març
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Sortida familiar

Cultura. Sessió de cinema familiar
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pel·lícula doblada en català “Raya i l’últim
drac” de Disney. Entrada gratuïta

Dimarts, 22 de març
Cultura i Joventut. Conferència per a
tots els públics

Dilluns, 14 de març
Cultura. La Penya dels Llibres – Grup 1
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura infantil conduït per Joan de
Boer. Comentem “Les aventures del Capità
Calçotets” de Dav Pilkey.

20 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Dones i esports - Veus Joves: Sara Mchabat,
Laura Casanovas i Marta López.
Tres esportistes caldenques ens explicaran
com viuen el món de l’esport a partir de les
diferents modalitats que practiquen i per les
quals han estat premiades.
Sara Mchabat Ziane: Self Defense Ryu Martial
Max.
Laura Casanovas Díez: Patinatge modalitat
Show Gran
Marta López Garijo: Atletisme, velocitat
Activitat organitzada conjuntament amb
l’Espai Jove.

Cultura. La Penya dels Llibres – Grup 2 C Dimecres, 23 de març
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura infantil conduït per Joan de
Boer. Comentem “Les aventures del Capità
Calçotets” de Dav Pilkey

Divendres, 18 de març
Cultura. Laboratori de lectura amb
Karo Kunde: Els àlbums il·lustrats
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Laboratori de lectura: Els àlbums il·lustrats: un
viatge per lletres, il·lustracions i llibres.
Karo Kunde és professora de didàctica de la
llengua i la literatura a la Facultat d’Educació i
Psicologia de la Universitat de Girona.

Cultura. Audició per a tots els públics
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Sessions LP: Jesús Moll “Fly” comenta Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles.

Entitats. Club Excursionista de Caldes
Caldes i rodalies
Volta pels Molins de Llagostera.

Diumenge, 27 de març
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Sortida a les Alberes vessant nord
Tornem a proposar la sortida anul·lada el
trimestre passat per mal temps. Guiats per la
Neus i en Kim voltarem per la part francesa
de l’Albera visitant torres de vigilància i trepitjant boscos de faig.

Dimecres, 30 de març
Cultura. Club de lectura juvenil
11 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Sessió final de la lectura de Train Kids de Dirk
Reinhardt.

Serveis i adreces d’interès
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.

Segueix-nos!
@AjCaldesMalavella
bim@caldesdemalavella.cat

@AjCMalavella

@ajuntamentdecaldes

Notícies breus

11.050€ recaptats amb la
Marxa pels Valents
El 13 de febrer es va celebrar la quarta edició
de la Marxa Pels Valents organitzada per la
Policia Local, amb el suport de l’Ajuntament.
Enguany s’ha batut el rècord de participació
amb un total de 1.192 inscrits, permetent recaptar 11.050€ que s’entregaran a l’Hospital
Sant Joan de Déu per a la investigació del
càncer infantil.
Els assistents van poder gaudir de l’entorn
natural del municipi recorrent dues rutes diferents, de 6 km i 9 km respectivament. Durant la jornada es van repartir diversos premis
d’un sorteig amb la col·laboració de nombrosos establiments del municipi. A més a més,
es va dur a terme una màster class de zumba.
Gràcies a tots i a totes per la vostra solidaritat!

Març 2022

La campanya dels escuts
solidaris arriba als
600.000€
La Policia Local de Caldes de Malavella ha fet
entrega d’un taló de 600.000 € a l’Hospital
Sant Joan de Déu per destinar-lo a la investigació del càncer infantil, en el marc de la
campanya dels escuts solidaris #PelsValents.
En l’entrega, el cap d’investigació de l’hospital va explicar detalladament en què es
destinen aquests diners que es recapten a
través de campanyes solidàries com aquesta
i va recalcar que gràcies a aquestes donacions, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
ha pogut oferir tractaments únics al món.
Amb el nostre granet de sorra fem que la
investigació doni vida!

La Biblioteca celebra el
seu 30è aniversari
La Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia celebra enguany el seu 30è aniversari. Era el 13
de febrer del 92 quan la Biblioteca Municipal
de Caldes de Malavella obria per primera vegada les seves portes. Al llarg d’aquests anys
la Biblioteca s’ha convertit en un equipament
imprescindible i propulsor de la cultura al
municipi.
Aquest 2022 ja fa 30 anys de l’efemèride, per
celebrar-ho es van organitzar diverses activitats que van tenir lloc el passat 11 de febrer.
La celebració va començar amb un recital col·
lectiu de poesia amb l’acompanyament musical de Jordina Mir i Martí Múrcia. Tot seguit,
es va fer un brindis i es van bufar les espelmes
a Cal Ferrer i, per acabar, es va poder gaudir del concert-relat 1’59’’ que van canviar el
món, amb Iogui Trio.

Torna la Fira de la Terra
El diumenge 13 de març tindrà lloc la Fira de
la Terra a Caldes de Malavella, acompanyada
de la Fira Gegantera Gironina el dia abans
a l’entorn del Barri de Sant Grau. La Fira de
la Terra, en canvi, començarà diumenge al
matí amb el canicròs i la caminada popular
solidària, on seguidament es farà el tast de
cerveses artesanes i el tradicional dinar popular. Al llarg del dia es gaudirà del mercat
d’artesania i alimentació, de passejades amb
ponis o carruatges, de parades de protectores i associacions amb gossos en adopció i
d’activitats infantils. Per acabar el dia, es durà
a terme un espectacle d’animació. El segon
cap de setmana de març, queda’t a Caldes!

Caldes acollirà la III Fira
Gegantera Gironina

Comiat de jubilació de Pere
Canaleta i Pere Barnés

Després de la seva anul·lació en plena pandèmia, el 9 de febrer es va presentar la programació de la III Fira Gegantera de les comarques Gironines que tindrà lloc el dissabte
12 de març sota l’eslògan “Travessant el territori camí a la fira”.
Durant la jornada, es podrà gaudir de 30
expositors vinguts d’arreu del territori, constructors de figures de faràndula com són els
gegants, capgrossos i bestiari, luthiers, artesans, llibreries de cultura popular, sastres, així
com un espai dedicat a les associacions que
treballen per la difusió de la cultura popular.
També amenitzaran l’esdeveniment diverses activitats lúdiques, balls de gegants, una
mostra de grups folklòrics, entre altres.

El dimecres 2 de febrer es va celebrar la jubilació de Pere Canaleta i Pere Barnés, treballadors de l’Ajuntament de Caldes de Malavella durant 39 i 26 anys respectivament.
Moltes gràcies per la vostra implicació i feina
feta per Caldes durant tot aquest temps i per
fer ajudar a construir un municipi millor per
tots els caldencs i les caldenques!
Moltes gràcies per la vostra implicació i feina feta per Caldes durant tot aquest temps

Per recordar

Llegeix aquest BIM
en format per mòbil,
escaneja el codi QR

Cada dimarts

Cada diumenge

8 a 13 h · Plaça de la Selva

9 a 13 h · Plaça de l’Ajuntment

Cada dijous

Visita turística guiada

Mercat municipal

Caminada

Fira Mercat

A les 11 h · Oficina de turisme · 3€

9.30 a 11 h · 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

Caldes hi ha disponible el Servei de Creació
d’Empreses. Cal demanar cita prèvia al 972 48
01 03 (Oficina de Turisme) o bé a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES

HORARI DEIXALLERIA

El director general de
Joventut visita Caldes

Un cop més Caldes se suma
a la donació de sang!

La plaga de la
processionària del pi

Pressupost pel Centre
Cultural

El Director general de joventut de la Generalitat de Catalunya, Àlex Sastre, el passat 27
de gener va visitar l’espai jove Ca la Romana
per conèixer el dia a dia de l’equipament
municipal, així com tots els serveis i projectes destinats als joves que es duen a terme a la vila. Durant la visita, Sastre va estar
acompanyat de l’alcalde, Salvador Balliu; la
coordinadora territorial de Joventut a Girona, Montse Pou; el conseller de Joventut
del Cap Comarcal de la selva, Joan Antoni
Hervías; el tècnic de Joventut del Consell
Comarcal de la Selva, Xavi Amat i la tècnica
de la Coordinació Territorial de Joventut a
Girona, Neus Panella.

El 28 de gener va tenir lloc la campanya de
donació de sang a Caldes de Malavella. Des
de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, la
demanda de sang ha anat augmentant.
Un cop més, Caldes s’ha mostrat solidari i
ha col·laborat amb la causa. Aquesta vegada s’han aconseguit 85 bosses de sang, 8
bosses de plasma, 13 oferiments, 9 donants
nous i 1 donant de moll d’os. Moltes gràcies
a tots els que hi heu col·laborat per la vostra
solidaritat!

La processionària és una plaga que afecta
periòdicament els pins de les zones mediterrànies, tot i que també pot afectar cedres
i avets. En aquest sentit, a més de l’aspecte
estètic per pèrdua de fulles, els pins queden desprotegits davant altres plagues.
Per altra banda, els pèls que recobreixen les
erugues es desprenen fàcilment i poden
provocar efectes urticants molestos, tant
per contacte directe com indirecte. Alhora, també es poden donar afeccions orals,
respiratòries i oculars, tot i que són menys
freqüents. Cal evitar tocar les erugues, ja
que aquests efectes es poden donar tant
en persones com en animals.
Consulta els consells i les mesures de control a caldesdemalavella.cat

Els pressupostos de 2022 van ser aprovats
en el ple extraordinari de desembre amb
un total de 13,8 milions d’euros, essent el
més alt de la història. Aquest pressupost
contempla la construcció del nou Centre
Cultural- Biblioteca, que es convertirà en el
nou epicentre cultural de Caldes juntament
amb l’escola de Música. L’equipament municipal inclourà sales per entitats, sales d’exposicions, sales de conferències, un espai
per la ràdio, entre altres.
Aquest pressupost contempla la
construcció del nou Centre Cultural- Biblioteca, que es convertirà
en el nou epicentre cultural de
Caldes

Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o bé als telèfons 972 480 103
(Oficina de Turisme) o al 972 480 266 (Espai
Jove). Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove
“Ca la Romana” tots els dimecres de 9:30 a
13:30 h.

Caldes de Malavella impulsa
un habitatge d’ús compartit
per a joves

L’Ordenança que regula els
habitatges d’ús turístic del
municipi

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

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA

En el passat ple un dels punts que es va
tractar va ser l’aprovació de les bases reguladores de la cessió d’ús temporal d’habitatge compartit per a joves. És d’interès per
aquest municipi l’impuls d’una política social per tal de donar sortida a les necessitats
de l’habitatge dels joves.
Amb l’aprovació d’aquestes bases es crearà
una borsa nova d’habitatge d’ús compartit
per a joves de 18 a 35 anys. En aquest sentit,
s’ofereixen lloguers d’ús temporal amb un límit d’un any i renovable fins a 2 anys, dirigits
a persones joves que volen fer aquest primer pas cap a l’emancipació i que ja disposen d’una sèrie de recursos econòmics, però
no els suficients per fer front a un lloguer.

En el ple es va aprovar l’Ordenança que regula els habitatges d’ús turístic del municipi. Es tracta d’una eina que neix a partir de
diferents reclamacions per part dels veïns
i permet actuar de manera més ordenada
amb tots els habitatges turístics. Així doncs,
aquesta ordenança obliga a l’habitatge a
tenir una placa amb el telèfon del propietari o l’empresa que n’està al càrrec i permet
actuar sobre els propietaris en cas d’incompliment de la nova normativa. En cas que la
policia detecti una vulneració de les bases,
es procedirà a denunciar a les persones
infractores, però també es comunicarà al
propietari que els usuaris de l’habitatge turístic han de ser desallotjats.

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.

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!

T’AJUDEM A FER TRÀMITS ELECTRÒNICS!

El Premi de Microliteratura de Caldes arriba
a la seva dinovena edició que va dedicada a
Modest Furest i Roca, fundador de l’embotelladora i el balneari Vichy Catalán.
Enguany la dotació econòmica dels premis
ha augmentat i es disposarà d’un jurat professional format per escriptors i personalitats
vinculades al món de les lletres. Us animem
a participar enviant el vostre text, abans del 3
d’abril, a la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia, c/ Llibertat, 6.-17455 Caldes de Malavella,
o per correu electrònic a biblioteca@caldesdemalavella.cat.
Es poden presentar textos d’un màxim de trescentes paraules amb un mot clau obligatori:
“ànimes”, relacionat amb el Puig de les Ànimes.
Consulta totes les bases en la web del ajuntament caldesdemalavella.cat

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 prestació
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’ajudem en la
seva tramitació!
Demana cita prèvia a digitalcaldes@selva.cat 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).
SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament de

19È CONCURS DE MICROLITERATURA
JOAQUIM CARBÓ

