L’agenda

Divendres, 3 de juny

Diumenge, 12 de juny

Cultura. Club de lectura

Gent Gran. Associació de Gent Gran
de la Casa Rosa

19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura comentant el llibre ‘Amor i
no’ amb Alba Dalmau.

Dissabte, 4 de juny
Entitats. Esplai “La Caixa” - Gent Gran
18 h · Esplai de la Gent Gran
El pròxim 4 de juny, continua la inauguració
de l’Esplai de la Gent Gran, amb l’actuació
d’Antoni Mas. La inscripció és obligatòria i es
pot realitzar al mateix Esplai.

Entitats. Esplai “La Caixa” - Gent Gran
18 h · Esplai de la Gent Gran
Inauguració de l’Exposició de Pintures de
Jose Hernández i Elena Navarro.

Educació. Festa final de Curs.
Escola Sant Esteve
11 h a 13h · Gimcana en família i jocs d’aigua
A partir de les 17:00h:
• Cercavila i ball de gegants
• Concert amb animació infantil amb en
Jaume Barri
• Sessió de zumba
• Sopar de germanor
• Disco mòbil
Des de l’AFA de l’Escola Sant Esteve s‘ha organitzat la Festa Final de Curs amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes.

14 h · Poliesportiu de FRANCIAC
El casal a l’Associació de Gent Gran de la
Casa Rosa organitza el pròxim 12 de juny
un dinar de germanor on després de dinar
s’amenitzarà la tarda amb música a càrrec de
Jordi Bofill i ball.

Promoció Econòmica. Fira d’oportunitats
10 h · Parc de la Sardana
Mercat de productes de segona mà obert a
tothom.
Amb la col·laboració de Càritas. Inscripcions
fins el divendres 10 de juny a les 14h a través
de la seu electrònica municipal o bé presencialment a l’Oficina de Turisme.
11 a 14 h · Parc de la Sardana
Eco taller de reciclatge d’anells, polseres,
careta i punt de llibre i jocs de reciclatge
amb la grua recicladora, joc de construcció,
encistella la pilota, jocs de bitlles reciclats i
punteria.

Esports. Club Volei Joves Caldes
Pavelló Municipal de Caldes de Malavella
13è Torneig Volei Mixt 4x4
Preu: 15€ per jugador/a. Inclou inscripció +
samarreta + aigua + entrepà + accés a la piscina el dia 18/06

18h · Teatre Cinema Municipal
Reproducció de la pel·lícula “TRASTO”. Entrada lliure

Dilluns, 13 de juny
Cultura. La penya dels llibres 1
17 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura conduït per Joan de Boer.
Avui: lectura sorpresa.

Cultura. La penya dels llibres 2
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Club de lectura conduït per Joan de Boer.
Avui: lectura sorpresa.

Dissabte, 18 de juny
Entitats. Xarxa de dones
Teatre Casino Municipal

Entitats. Sardanes de Sant Joan
19 h • Rambla d’en Rufí
Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa
També hi haurà botifarrada
Organitza: Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella

Juny2022 · Núm177

Promoció Econòmica. Taller sobre
copywriting
15h · Sala de Plens
Tallers adreçats al comerç local “Potencia
la teva imatge i impacta amb les paraules”.
Cal inscriure’s a mgonzalez@selva.cat o bé a
634260559

Dimarts, 21 de juny

Visita del Síndic de Greuges de Catalunya a
Caldes de Malavella
9 a 14 h · Sala Cavallerisses de l’Ajuntament
(accés pel pati de Cal Ferrer de la Plaça)
Per ser atès presencialment cal concertar
l’entrevista al telèfon gratuït 900 124 124, per
correu electrònic a citaprevia@sindic.cat o bé
al web https://visita.sindic.cat

15h · Sala de Plens
Tallers adreçats al comerç local “Potencia
la teva imatge i impacta amb les paraules”.
Cal inscriure’s a mgonzalez@selva.cat o bé a
634260559

Cultura. Cinema en família

Dijous, 24 de juny

Dilluns, 20 de juny

Promoció Econòmica. Taller de fotografia

17 h · Estadi Vall Llobera
Cloenda de la temporada de futbol de la
U.E.CALDES

Pavelló Municipal de Caldes de Malavella
9è Torneig Volei Mixt 4x4 (mini)
Preu: 5€ per jugador/a. Inclou inscripció + samarreta + aigua + accés a la piscina el dia 18/06

18 h · Assemblea anual de sòcies
19h · Taller de cremes per la cara a càrrec
d’Assumpció Moreno

Dimecres, 22 de juny

Esports. U.E.CALDES

Esports. Club Volei Joves Caldes

Butlletí
d’Informació
Municipal
de Caldes de
Malavella

Maig 2022

Cultura. Presentació de llibre
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre Morir-ne disset’ amb el
seu autor, Sergi Belbel.

No t’ho perdis!
Dimecres, 23 de juny
Revetlla de Sant Joan amb ball
Entitats. Colla excursionista
la flama del Canigó
Acompanyem la flama fins a Caldes.
Tot seguit · Parc de la sardana
Organitza: Colla gegantera
Preus populars i música en viu amb el
grup Sona bé
Més informació en programes a part

Dilluns, 27 de juny
Entitats. Casa Rosa
16 a 18 h · Casa Rosa
Xerrada “La nostra vida amb la Covid. Els
efectes de la Covid no els pateixen només
els malalts”

Dimarts, 28 de juny
Revetlla de Sant Pere
20:30 h · Pati de l’Escola Sant Esteve
Concert de l’Orquestra Maravella amb la
participació especial dels alumnes de l’Escola
de Música, Antoni Mas, Josep Vilar i el Grup
Calidae.
17 a 20 h · Escola de Música
Portes obertes del nou edifici de l’Escola de
Música de Caldes de Malavella.

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.

Fabricat amb paper reciclat.
Llença’m al contenidor blau.

Segueix-nos!
@AjCaldesMalavella
bim@caldesdemalavella.cat

@AjCMalavella

@ajuntamentdecaldes

Notícies breus

Juny 2022

Torna la Festa de la Malavella
Després de dues edicions sense poder-se
celebrar la Festa de la Malavella amb normalitat, aquest any ha tornat de manera totalment presencial. El divendres 29 d’abril al
vespre la festa va arrencar amb el pregó, precedit d’un espectacle de gegants a càrrec de
la Colla Gegantera “El retorn del seguici de
la Malavella”. Durant el pregó, a càrrec de la
Malavella d’Honor d’enguany: Mari Pau Huguet, també es van entregar els guardons a
les Malavelles d’Or.

de bruixes, precedida de la Rua de la Malavella i en Suc de Bruc. També es va poder
gaudir d’altres activitats programades com
tallers diversos o el concert que va tancar la
jornada a càrrec de Popurris Band.
El diumenge ben d’hora es va fer la Pujada a
Sant Maurici i al Castell de la Malavella i, finalment, la festa va concloure fent fora a la Malavella a la Plaça U d’Octubre. Moltes gràcies
a tots els que heu fet possible la Festa de la
Malavella!

L’endemà va tenir lloc la jornada forta de la
festivitat amb el mercat nocturn esotèric i la
celebració de la Dansa de la Malavella i la Nit

Guanyadors dels concursos
de la Festa de la Malavella
2022
Dins dels actes de la Festa de la Malavella s’ha
organitzat dos concursos: un concurs d’aparadors dirigit al comerç local i un concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes.
Al concurs d’aparadors han participat 8 comerços i els premiats han sigut: Farmàcia Xènia
Planas com a 1r classificat i Carns Anna Garcia
com a 2n classificat i el premi d’aparador més
votat en les votacions popular.
Al concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes han participat 4 llars i les decoracions premiades són: C. Benaula, 46 com a
1r classificat, Av. Doctor Furest, 22 2B, com a 2n
classificat i C. Llevant, 890 com a 3r classificat.
L’acte d’entrega de premis d’ambdós concursos va tenir lloc el dimecres 25 de maig a
l’Ajuntament.

Caldes celebra el 73è
Aplec de la Sardana

La Donació de sang ha estat
tot un èxit!

El passat 7 i 8 de maig es va celebrar el 73è
aplec de la Sardana, que va tenir molt bon
acollida per tots els aficionats a les sardanes.
Dissabte al capvespre es va donar el tret de
sortida a la festa amb l’audició a càrrec de la
cobla la Principal del Llobregat. L’endemà al
matí es van poder gaudir de les sardanes a
càrrec de les cobles Sant Jordi-Ciutat de Girona, Reus Jove i a la tarda s’hi va afegir la Bisbal Jove. Els gegants de Caldes també hi van
ser presents per dinamitzar la jornada. A més
a més, enguany es va homenatjar a la compositora Montserrat Pujolar, per la seva contribució en la difusió de la cultura sardanista.

El divendres 20 de maig el Casino de Caldes de Malavella va acollir una nova jornada de donació de sang. Més d’un centenar
de persones es van desplaçar per donar la
seva sang que ajudarà a salvar vides. Finalment, es van recollir 98 bosses de sang, 7
bosses de plasma, 16 oferiments i es van
aconseguir 7 donants nous i 3 donants de
moll de l’os. Cada dia calen al voltant de
1.000 donacions per poder garantir el subministrament de components sanguinis a
totes les persones que ho requereixin. Per
aquest motiu, cal agrair a totes les persones
que van venir a donar sang, gràcies per la
vostra solidaritat!

Ja arriben la Nit de
Campions i el sopar
d’entitats esportives

Anna Salvat, campiona
d’Europa amb el seu equip
d’hoquei patins!

El pròxim dissabte 11 de juny al vespre se
celebrarà la cloenda de la temporada esportiva a Caldes de Malavella. Primer, es
durà a terme “La nit de campions” al camp
de futbol, on es lliuraran els reconeixements
esportius anuals als esportistes vinculats al
municipi. Tot seguit es farà un sopar popular
en què tots els esportistes i les seves famílies
podran gaudir d’un ambient esportiu i familiar. Us hi esperem a tots!

La caldenca Anna Salvat, amb el seu equip
d’hoquei patins, va participar en la final de
l’Europe Female League assolint el Campionat d’Europa de clubs.
L’Anna va començar al Club Patí Caldes amb 4
anys i, més tard, va anar fitxant per altres clubs,
amb els quals va participar en els Campionats
de Catalunya i, fins i tot, va formar part de la
Selecció Espanyola Femenina en l’Eurockey.
A més a més, va arribar al Campionat d’Europa de seleccions absolutes i va ser Campiona
de la Supercopa d’Espanya.
Així mateix, el desembre passat va participar
en el Campionat
d’Europa de clubs,
on va ser anomenada millor portera. Mesos més tard,
va aconseguir la
Copa Generalitat!
Enhorabona!

Joves, us esperem al Casal
“J de Jove”!

Vols treballar a la brigada
jove?

No us perdeu la Fira
d’oportunitats!

Una revetlla de Sant Pere
amb l’Orquestra Maravella

El Casal J de Jove és un projecte de l’Àrea
de Joventut, dirigit a joves a partir de 12
anys, a través del qual s’ofereix una proposta d’oci i lleure durant el mes de juliol amb
l’objectiu de promoure els espais de treball
participatiu entre les joves.
El Casal J de Jove es realitza el mes de juliol, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
Les inscripcions de l’edició 2022 són del dia
30 de maig al 17 de juny de forma telemàtica per la Seu electrònica o presencial a Ca
La Romana (amb cita prèvia), el preu públic
és de 70€ tot el mes (amb possibilitat de
beca).

Brigada Jove és un projecte d’inserció laboral que té la finalitat de crear ocupació
pels i les joves de la vila. Els destinataris del
projecte són joves de 16 a 25 anys empadronades a Caldes de Malavella. L’objectiu
general de la Brigada Jove és oferir una primera experiència laboral positiva a un total
de 9 joves durant l’estiu.
Actualment, s’obren dos tipus de places:
• 8 places de peons de la Brigada Municipal.
• 1 plaça d’auxiliar d’Administració a l’Oficina de Turisme.
Les inscripcions a la Brigada Jove són fins
al dia 5 de juny a l’Ajuntament. Per més informació contacta amb www.espaijove.caldesdemalavella.cat

El proper 12 de juny torna la Fira d’oportunitats, el mercat de segona mà de Caldes
de Malavella! La fira tindrà lloc al Parc de la
Sardana i pot participar tothom que estigui
interessat a vendre, intercanviar objectes
de la seva propietat.
Cal realitzar la inscripció a través de la seu
electrònica o bé presencialment a l’Oficina
de Turisme del 23 de maig al 10 de juny i
fer una aportació d’algun dels següents
aliments (*): Llet (sencera i semidesnatada),
Pasta de fideus dels números 0 i 2, Gel de
bany, Farina i/o Brous.
(*) S’hauran de dur aquests productes obligatòriament el mateix diumenge a la carpa
que Càritas tindrà a la fira. Tots els productes que es recullin a la fira seran distribuïts
entre les famílies que ho necessitin.

Per la revetlla de Sant Pere, es durà a terme la
inauguració de l’Escola de Música. Per aquesta raó, s’ha organitzat una jornada de portes
obertes al pati de l’Escola Sant Esteve, on
també se celebrarà el concert de l’Orquestra
Malavella que, a causa de la pandèmia, no va
poder-se fer al Nadal. A més de l’Orquestra
Malavella hi haurà altres actuacions compartides amb el grup Calidae, l’Escola de Música
i la Coral Cantaires de Caldes. Ja es poden
comprar les entrades a tiketara.com.

El Servei d’Orientació
Laboral (SOLC) col·labora
amb empreses i ofereix
oportunitats de feina
El Servei d’Orientació de Caldes (SOLC), a
més de realitzar orientació laboral i formació ocupacional, també gestiona ofertes laborals d’empreses de Caldes i entorn que
s’hi posen en contacte per cobrir posicions
vacants.
Des de març de 2022, gràcies a les derivacions de persones en cerca de feina realitzades des del SOLC, hi ha hagut 21 insercions informades, de les 30 ofertes laborals
gestionades.
Destaquen la col·laboració amb l’empresa
Sistemas y montajes industriales, que està
realitzant una obra de millora a les vies del
tren. Les posicions
que necessitaven
cobrir eren de peons, maquinistes
i operaris d’electricitat les quals
han estat cobertes
amb la contractació de set persones del municipi.

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

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant
tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

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 promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

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.

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 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.

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!

T’AJUDEM A FER TRÀMITS ELECTRÒNICS!

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ U.E CALDES

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).

Del 27 de juny al 29 de juliol, la U.E Caldes organitza un campus de tecnificació a les seves
instal·lacions on es donaran regals de benvinguda als assistents!

CAMPUS SUMMER FUN WEEKS

Aquest estiu l’AFA Sant Esteve organitza les
Summer Fun Weeks del Kids&Us Santa Coloma de Farnes a Caldes de Malavella! S’organitzen setmanes temàtiques adreçades a nens
i nenes de 2,5 a 10 anys amb l’objectiu de
facilitar-los el contacte amb l’anglès durant els
períodes de vacances.

