
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

Diumenge, 1 de maig
Entitats. Club Excursionista
Camins de Ronda de Portbou a Banyuls
Es recomana apuntar-se al correu del club 
(c.excur.caldesmalavella@gmail.com) fins tres 
dies abans de la sortida.

Dijous, 5 de maig
Joventut. Raps&Graffs.
17 h · Espai Jove Ca la Romana
Taller de Rap

Divendres, 6 de maig
Joventut. Inauguració Pati Obert
Pati de l’escola Sant Esteve

16:30 h · Obertura del pati
17:00 h · Batucada
17:30 h · Activitats i Tallers

Dissabte, 7 de maig
Entitats. Esplai La Caixa
Inauguració de l’Esplai de Gent Gran amb 
l’actuació del grup “LongPlay” i berenar 
d’acompanyament.

Entitats. Xarxa de dones
19 h · Teatre Casino Municipal
Obra de teatre Teresa Teressot amb Teresa 
Gelpí
Història basada en fets reals. La Teresa va ser 
home i dona, que va escapar dels rols binaris 
de gènere i contra el règim franquista. Va ser 
el guerriller més buscat per la guàrdia civil.

Cultura. 73è Aplec de la Sardana
21:30h · Plaça de l’Ajuntament
Audició de sardanes amb la cobla la Principal 
del Llobregat. 

Diumenge, 8 de maig
Entitats. Club Excursionista
Volcà de la Crosa en bicicleta 
Es recomana apuntar-se al correu del club 
(c.excur.caldesmalavella@gmail.com)  fins tres 
dies abans de la sortida.

Entitats. Club Excursionista
Sortida a les Alberes vessant nord.
Es voltarà  per la part francesa de l’Albera 
visitant torres de vigilància i trepitjant boscos 
de faig. Es recomana apuntar-se al correu del 
club (c.excur.caldesmalavella@gmail.com)  
fins tres dies abans de la sortida.

Cultura. 73è Aplec de la Sardana
11 h · Parc de la Sardana 
16 h · Parc de la Sardana
Audició de sardanes amb les cobles Sant 
Jordi- Ciutat de Barcelona, Ciutat de Girona, 
Reus Jove i Bisbal Jove.

Dilluns, 9 de maig
Cultura. La Penya dels Llibres 1
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura infantil conduït per Joan de 
Boer. Comentem “Jo, Elvis Riboldi” de Bono 
Bidari.

Cultura. La Penya dels Llibres 2
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura infantil conduït per Joan de 
Boer. Comentem “Jo, Elvis Riboldi” de Bono 
Bidari.

Dijous, 12 de maig
Joventut. Raps&Graffs. 
17 h · Espai Jove Ca la Romana
Taller de Graffiti

Dissabte, 14 de maig
Cultura. Festival Toca Riure
20 h · Teatre Municipal
“Garrí al forn amb compota de reineta” del 
grup El Mirall Teatre
Preu entrada: 6 € a taquilla i 3 € anticipada. Es 
pot adquirir a ticketara.com 

Diumenge, 15 de maig
Entitats. Club Excursionista
2a etapa Ruta de les Ermites Sta. Coloma
Segona etapa d’aquesta ruta que recorre les 
Guilleries. Es sortirà de l’Esparra per passar 
per l’Argimon, St. Pere Cercada, Sta. Victòria 
de Sauleda i arribar a l’eix. La sortida es farà 
en autobús.
Es recomana apuntar-se al correu del club 

(c.excur.caldesmalavella@gmail.com) fins tres 
dies abans de la sortida.

Cultura. Sessió de cinema 
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pel·lícula Goril·la Vs. King Kong
Cinema familiar amb entrada lliure.

Cultura. Club de lectura
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Carme Osan visita el grup de lectura conduït 
per Montse Castaño per parlar de la seva 
novel·la “Un pont de silenci” (Rosa dels Vents, 
2015)

Dimecres, 18 de maig
Entitats. Club Excursionista
Sant Daniel a Girona
Descobrirem nous indrets de la vall. Es reco-
mana apuntar-se al correu del club (c.excur.
caldesmalavella@gmail.com) fins tres dies 
abans de la sortida.

Dijous, 19 de maig
Joventut. Raps&Graffs. 
17 h · Espai Jove Ca la Romana
Taller de Graffiti

Divendres, 20 de maig
Donació de Sang
16 h  a 21h · Teatre Casino Municipal

Cultura. Presentació de llibre
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre “Històries del Mont-
seny” (Editorial Gavarres, 2021) amb el seu 
autor Òscar Farrerons Videl. Conduirà la ses-
sió Narcís Figueras, filòleg i professor d’Arts i 
Humanitats a la UOC.

Diumenge, 22 de maig
Entitats. Club Excursionista
Serra de Llancers
Descobrirem la serra fronterera entre la 
Garrotxa i l’Osona. Es recomana apuntar-se 
al correu del club (c.excur.caldesmalavella@
gmail.com) fins tres dies abans de la sortida

Cultura. Festival Toca Riure
18 h · Teatre Municipal
“Una nit amb el Mag Lari”
Preu entrada: 20 € a taquilla i 18 € anticipada. 
Es pot adquirir a entrapolis.com

Dissabte, 28 de maig
Entitats. Esplai La Caixa
Inauguració de l’Esplai de Gent Gran amb 
l’actuació d’Antoni Mas i berenar d’acompa-
nyament.

Diumenge, 29 de maig
Entitats. Colla Gegantera
Santa Eugènia de Ter (Girona)
XXVIII Vila Gegantera de les Comarques Gi-
ronines. La Faràndula Caldenca participa a la 
Vila Gegantera i també dansa el ball provin-
cial amb tots els Gegants.

Cultura. Festival Toca Riure
18 h · Teatre Municipal
“Bojos per la pasta” de la Inestable Ceretana 
de Teatre
Preu entrada: 6 € a taquilla i 3 € anticipada. Es 
pot adquirir a ticketara.com



Notícies breus Maig 2022 Per recordar

Inici del tractament 
preventiu contra la vespa 
velutina

Amb l’arribada del bon temps ha començat 
el tractament preventiu contra la vespa ve-
lutina, en què s’han col·locat 20 trampes als 
diferents nuclis de població del municipi.
La seva col·locació s’ha decidit d’acord amb 
l’historial de nius secundaris detectats du-
rant les temporades passades i estan col-
locades majoritàriament en arbres a una 
alçada de 3 metres. A l’interior d’aquestes, 
l’empresa especialitzada aplica un produc-
te no tòxic en base de productes naturals 
que atrau la vespa velutina. Aquest servei 
serà vigent durant 
5 mesos (abril, 
maig, juny, juliol 
i agost), on cada 
20 dies aproxi-
madament es fa 
recompte de les 
captures i s’aplica 
de nou el pro-
ducte.

Èxit de participació en la 
7a edició del Carnaval de 
Caldes 

Aquest any el Carnaval de Caldes de Malave-
lla, organitzat per l’Ajuntament i l’entitat dels 
Embarrakaldats, ha tornat després de l’atura-
da forçosa per les restriccions derivades de 
la Covid-19. Per a l’ocasió es van fer algunes 
modificacions en la jornada, com és que en-
guany no hi va haver premis, sinó que es van 
fer gratificacions per a totes les comparses 
participants.  
La rua va començar puntual a les 17 h de la 
tarda i va durar prop de tres hores. Prop de 
1.600 persones van ballar pels carrers de Cal-
des en l’acte central de la jornada, amb dis-
fresses molt originals i amb molta energia.
Gràcies a tots per fer possible el Carnaval!

El projecte Rutes 
per Caldes torna 
presencialment

L’escola Sant Esteve de Caldes de Malavella 
desenvolupa el projecte Rutes per Caldes, 
un projecte d’innovació educativa reconegut 
pel Departament d’Educació on ja fa 12 anys 
que es treballa amb l’objectiu de combatre 
el desarrelament d’alguns nens i nenes en-
vers el poble, es treballen diferents àmbits i 
aspectes municipals com a eix vertebrador.
El dilluns 4 d’abril, els alumnes de 3r de pri-
mària van dur a terme un ple infantil, on van 
poder preguntar tot allò que es va voler a 
l’alcalde Salvador Balliu i a part de l’equip de 
govern que va assistir en el ple. Alhora l’al-
calde i regidors van poder escoltar algunes 
propostes sobre els temes que més preocu-
paven a l’alumnat.

Es restaura el cobert de Sant 
Maurici

Al costat de l’ermita de Sant Maurici s’hi troba 
una edificació que fins ara es trobava en mal 
estat de conservació pel seu desús. Gràcies a 
les obres de millora i rehabilitació de l’espai es 
podrà habilitar un equipament que pot servir 
com a magatzem, entre d’altres. S’executaran 
diverses actuacions com l’enderroc d’una 
barbacoa interior, la millora del paviment de 
formigó, la reparació dels murs de pedra 
existents, la formació de la nova coberta, la 
col·locació d’una porta de tancament, la instal-
lació necessària de subministrament elèctric 
mantenint l’estètica i essència de l’edifici i el 
paratge. Es tracta d’una obra de millora d’un 
import de 31.685,11€, IVA inclòs, i amb una 
duració prevista d’unes 10 setmanes.

Caldes de Malavella acull el 
MICFootball 2022 

Aquest any Caldes de Malavella va acollir 
diversos partits del Mediterranean Interna-
cional Cup en la categoria U-18 per poder 
donar l’oportunitat a joves de qualsevol racó 
del món de poder conviure i competir amb 
els millors equips i jugadors del futbol inter-
nacional.
El MIC és un torneig de futbol base interna-
cional que es va celebrar durant la Setmana 
Santa a la Costa Brava i que reuneix equips i 
seleccions nacionals de tot el món compe-
tint en categories des d’aleví de primer any 
(12 anys) fins a juvenil.

Torna l’exposició 
d’Ikebanes

Aquest mes passat l’Associació Ikald de Cal-
des de Malavella va organitzar una exposició 
sobre ikebanes (art floral japonès), bonsais i, 
com a novetat d’enguany, ceràmica. En la 
mostra es podien observar les obres que 
els i les alumnes han estat preparant al llarg 
de l’any. L’exposició es va poder gaudir del 
14 al 18 d’abril, per Setmana Santa, al Casino 
Municipal de Caldes de Malavella. 

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.

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 prestació 
al SEPE, un certificat, demanar hora al metge o 
un certificat, presentar una instància a l’Ajun-
tament 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 
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 promocioe-
conomica@caldesdemalavella.cat

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesde-
malavella.cat o bé als telèfons 972 480 103 (Ofi-
cina 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.

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 vari-
etat d’activitats programades, pensades per a 
tots i totes!

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
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€

Xerrada “Fugir d’Ucraïna”

Agus Morales va marxar a Ucraïna l’endemà 
que es declarés la guerra. Deu dies després 
va publicar la primera crònica a la revista 
5W, de la qual n’és director. Hi va anar amb 
Santi Palacios, fotògraf de la mateixa publi-
cació, qui va ser el primer periodista a entrar 
a Bucha després dels terribles assassinats de 
població civil.
L’acte va servir als assistents per reflexionar 
sobre el que està passant actualment. Mo-
rales coneix en profunditat el tema del refu-
gi arreu del món i explica les particularitats 
d’aquesta fugida d’ucraïnesos des del cor 
d’Europa. Així doncs, us recomanem la lec-
tura del seu llibre “No som refugiats” (Enci-
clopèdia, 2019).

Finalitzen els cursos per 
aprendre a fer servir el 
mòbil adreçats a la gent gran

El passat mes de febrer, el Servei d’Orien-
tació Laboral de Caldes de Malavella junta-
ment amb la Regidoria de Gent Gran, varen 
engegar una formació gratuïta per aprendre 
a fer servir el mòbil adreçat a les persones 
més grans de 65 anys del municipi. 
Atenent el gran nombre de persones inscri-
tes a la formació prevista pels dijous en horari 
de matins, l’Ajuntament va oferir un curs extra 
en horari de tardes fent possible que es for-
messin un total de 22 persones.  
El curs, de 20 h de duració, s’ha realitzat tots 
els dijous a l’annexa de la Casa Rosa i ha per-
mès oferir més eines per a utilitzar correc-
tament les aplicacions i funcionalitats dels 
smartphones i promoure l’autonomia de les 
persones participants en la formació.

Arriba el 73è Aplec de la 
Sardana!

Els propers dies 7 i 8 de maig arriba el 73è 
Aplec de la Sardana a Caldes de Malavella, 
enguany amb l’homenatge a la composito-
ra Montserrat Pujolar. El dissabte al vespre 
es podrà gaudir de l’audició a càrrec de la 
cobla la Principal del Llobregat a la plaça 
de l’Ajuntament. Seguidament, diumenge 
comptarem amb les cobles Sant Jordi- Ciu-
tat de Barcelona, Ciutat de Girona, Reus Jove 
i Bisbal Jove al parc de la Sardana. A més a 
més, l’aplec anirà acompanyat de la Colla 
Gegantera de Caldes. No us ho perdeu! 

Bona diada de Sant Jordi!

En la prèvia de Sant Jordi, autors caldencs 
van poder parlar sobre les seves obres en 
una taula rodona. En acabar es va gaudir 
del concert “Música és quan em parles”, a 
càrrec d’Antoni Mas i Indira Ferrer, de can-
çons basades en poemes.
L’endemà, diada de Sant Jordi, la plaça de 
l’Església es va omplir de parades de roses 
i llibres, on la floristeria, les llibreries locals 
i entitats del municipi van ser-hi presents. 
A més a més, durant el matí va tenir lloc el 
lliurament de premis del Concurs de Mi-
croliteratura Joaquim Carbó i, tot seguit, 
l’espectacle infantil ‘’Remember Show’’.
Finalment, l’audició de sardanes amb la co-
bla la Flama de Farnes, prevista al vespre 
de la diada, es va posposar per raons me-
teorològiques.

Torna el Pati Obert a Caldes!

Després de dos anys d’aturada pel CO-
VID19 des de l’Àrea de Joventut es reac-
tiva el projecte de Pati Obert, un projecte 
de dinamització i cohesió social on poder 
gaudir d’un espai d’oci i lleure. S’hi realitzen 
diferents activitats i tallers guiats per una 
monitora de lleure, i s’hi pot trobar també 
zones d’ús lliure. L’espai està obert a tot-
hom sense distinció d’edat. Estarà obert 
els divendres, dissabtes i diumenges del 
6 de maig al 27 de novembre de 16:30h a 
19:30h. 
Aquesta nova edició, a més a més, porta 
canvis: els divendres i dissabtes s’obrirà el 
Pati de l’Escola Sant Esteve, i com a nove-
tat s’inaugura un nou espai els diumenges, 
que és el camp de futbol d’Aigües Bones.

Conveni de col·laboració 
per gestionar les colònies 
de gat

 El passat dimecres 13 d’abril va tenir lloc 
una reunió informativa a l’Ajuntament de 
Caldes per presentar el conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament de Caldes, 
el Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona 
i el Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya. A la reunió es va exposar per 
una banda, el programa GIF-VET (Gestió 
Integral Felina Veterinària) i la base de da-
des AIAC. Finalment, es va dur a terme la 
signatura protocol·lària del conveni amb el 
regidor de l’àrea Pere Oliveras i el presi-
dent del Col·legi de Veterinaris de Girona 
Ramón Cedó.

L’Associació Ikald va organitzar 
una exposició sobre ikebanes (art 
floral japonès), bonsais i, com a 
novetat d’enguany, ceràmica

Enguany amb l’homenatge a la 
compositora Montserrat Pujolar


