L’agenda

Els dilluns de Juliol
Cultura. Glopets d’estiu
17h · Biblioteca Municipal
Taller d’escriptura infantil
A càrrec de Joan de Boer

Divendres, 1 de juliol
Entitats. Casa Rosa
17 – 20 h · Casa Rosa
Ball amb música de Jordi Bofill

Dissabte, 2 de juliol

Juliol 2022

Joventut. Ca la Romana
19 h · Skatepark
Jam scooters i skate
No cal Inscripció prèvia

Turisme. Visites teatralitzades
20 h · Font de la Mina
Aforament limitat. Venda d’entrades exclusivament a ticketara.com

22h · Parc de la Sardana
Concert “Espero meravelles” amb Mirna
Vilasís

17 h · Esplai “La Caixa”
Actuació de Josep Vilar i Rafel Barquet.
Cal fer inscripció prèvia al mateix Esplai.

19h · Parc de la Sardana
Ballem?
No cal Inscripció prèvia

Dimecres, 6 de juliol
Entitats. Casa Rosa
De 17:30 a 19:30 h · Casa Rosa
Joc del bingo

Joventut. Ca la Romana
20:30 h · Teatre Municipal
Reproducció del curtmetratge “Els peixos no
dormen mai” . No cal Inscripció prèvia

Dijous, 7 de juliol

Joventut. Ca la Romana
16 h · Casino Municipal
Torneig de videojocs FIFA
Inscripció prèvia a l’Instagram @calaromana_caldes o trucant al 676 067 933

Divendres, 8 de juliol
Entitats. Casa Rosa
17 – 20 h · Casa Rosa
Ball amb música de Chus i Nuri

Festa Major 2022
Divendres, 29 de juliol

22h · Plaça de l’U d’octubre de 2017
Cinema de Muntanya
“The Icefall Doctor” i “Antartica, mon rêve de
l’estrême sud

17 h · Torneig de Tennis infantil

Entitats. Casa Rosa
17 – 20 h · Casa Rosa
Ball amb música de David Magen

22 h · Parc de la Sardana
Concert Nit Hardcore amb “Cop de Mar”

Dissabte, 9 de juliol
Entitats. Esplai Sant Esteve

Cultura. Glopets d’estiu
23h · Parc de la Sardana
Concert Nit Hardcore amb “Les Creuet”

Cultura. Glopets d’estiu
29h · Parc de la Sardana
Espectacle Infantil
“El llop ferotge” a càrrec de la Cia. El Príncep
Totilau

Dissabte, 30 de juliol
Divendres, 22 de juliol
Entitats. Casa Rosa
17 – 20 h · Casa Rosa
Berenar i ball amb música del Grup Ciclon

Turisme. Visites teatralitzades

Del 9 al 27 de juliol
Colònies d’estiu

20 h · Font de la Mina
Aforament limitat. Venda d’entrades exclusivament a ticketara.com

Joventut. Ca la Romana

Cultura. Glopets d’estiu

12:30h · Parc de la Sardana
Vermut Musical: Reflexes i Tast de productes
de Caldes
Inscripció prèvia a l’Instagram @calaromana_caldes o trucant al 676 067 933

8 h · 19è Concurs de pintura ràpida
9 h · Esmorzar de caçadors (només socis)
9 a 11 h · Pintura a l’asfalt
12 h · Torneig de Futbol Femení de Festa
Major
17 h · Torneig de Tennis
18 h · Cercavila de la Faràndula Infantil de
gegantons i capgrossos
17 h · Exposició de les figures participants
a la Casa dels Gegants

22h · Parc de la Sardana
Concert de Genny i Aleks Locksmith

Joventut. Ca la Romana
18h · Pati de la Biblioteca Municipal
Tast de cerveses Bdegust Beer
Inscripció prèvia a l’Instagram @calaromana_caldes o trucant al 676 067 933

Joventut. Ca la Romana
22h · Parc de la Sardana
Concerts In-civiks i Trio Calavera

Diumenge, 10 de juliol

Dissabte, 16 de juliol
22h · Parc de la Sardana
Concert amb Martin Templum Domini

22h · Plaça de l’Església
Audició d’estiu amb la Cobla Mediterrània

19h · Jardí d’en Pere Vidal
Taller d’experiments pels infants
A càrrec de Anna Macias

8 h · XXIX Marxa Popular a Sant Maurici
9:30 h · Torneig de Petanca
17 h · Finals del Torneig de Tennis

Dijous, 28 de juliol
Entitats. Esplai Gent Gran
Berenar

Dimarts, 19 de juliol
Entitats. Casa Rosa
18 h · Casa Rosa
Xerrada “Espais de vida, espais on envellir” a
càrrec de De la Mà.

Dilluns, 11 de juliol
Cultura. Glopets d’estiu

Diumenge, 31 de juliol

Cultura. Glopets d’estiu

Entitats. Agrupació de sardanistes

Dijous, 21 de juliol
Entitats. Esplai Gent Gran
Bingo

Juliol 2022 · Núm178

10 h · Tallers infantils
12 h · 11è Bati-aigua i escuma
17:30 h · Pentatló
17 h · Torneig de Rummikub
18 h · Tradicional passejada de Festa Major
de la Faràndula
18:30 h · Missa de la vigília de la festa
19 h · Sopar informal
19:30 h · Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
23 h · Correfoc
00 h · Ball de la nostàlgia amb el grup
Long Play
00:30 h · Concerts amb els grups Pachawa,
Roba estesa i Sixtus
Ressopó per a tothom amb el tradicional
pinxo!

Diumenge, 7 d’agost

De 9:30 a 13 h · Torneig d’escacs
De 10 a 20 h · Torneig 3x3 d’Aquavolei
11:30 h · Ofici de Festa Major
12 h · Espectacle infantil
De 19 a 23 h · Sopar informal
19:30 h · Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa
22 h · Concert de Festa Major amb les Corals Infantil, Juvenil i Cantaires de Caldes
00 h · Ball de gala amb la Loca Histeria i Dj.
Sendo i Elecció de l’Hereu i la Pubilla 2022

Dilluns, 8 d’agost

Cultura. Concert
21:30 h · Església de Sant Esteve
Concert de Les Roselles
Preu: 12€ l’entrada anticipada i 15€ la la guixeta.

00 h · Concerts de Clima, Dr. Prats i Bossonaya
Matinades amb la Xaranga Dammer

Dissabte, 6 d’agost

Divendres, 15 de juliol

Cultura. Glopets d’estiu

Entitats. Esplai Gent Gran
Torneig de Rummikub

21h · Jardí d’en Pere Vidal
Concert de percussió africana amb UniSo

Cultura. Glopets d’estiu

20 h · Font de la Mina
Aforament limitat. Venda d’entrades exclusivament a ticketara.com

Joventut. Ca la Romana

Joventut. Ca la Romana

Torneig de Parxís

Turisme. Visites teatralitzades

Dilluns, 4 de juliol

Dimarts, 5 de juliol

Entitats. Esplai Gent Gran

Cultura. Glopets d’estiu

Cultura. Glopets d’estiu

Entitats. Esplai Gent Gran

18h · Puig de Sant Grau
Taller de defensa personal (no mixte)
Inscripció prèvia a l’Instagram @calaromana_caldes o trucant al 676 067 933

Dijous, 14 de juliol

Butlletí
d’Informació
Municipal
de Caldes de
Malavella

Divendres, 29 de juliol
Entitats. Casa Rosa
17 – 20 h · Casa Rosa
Ball amb música de Jaume Castella

Turisme. Visites teatralitzades
20 h · Font de la Mina
Aforament limitat. Venda d’entrades exclusivament a ticketara.com

Dijous, 4 d’agost

20 h · Obertura d’atraccions
21:30 h · Gran sopar popular de Festa Major
23 h · Actuació del grup NANA’S

Divendres, 5 d’agost

21 h · Repicament de campanes, cercavila
d’anada al Pregó de la faràndula i Pregó
de Festa Major
23:30 h · Cantada d’havaneres amb el grup
Port bo
00 h – 03 h · Projecte Som.Nit
00 h · Punt Lila

De 10 a 14 h · Torneig infantil 3x3 d’Aquavolei
17:30 h · Festa Holi
17:30 h · Concert de l’Orquestra Internacional Maravella
19 h · Ball amb l’Orquestra Internacional
Maravella
De 20 a 23 h · Sopar informal i Karaoke

Dimarts, 9 d’agost

11 h · Missa de final de festa
12 h · Ball-Vermut amb Jordi Bofill
17:30 h · Concert-serenata amb La Principal
de la Bisbal
De 19 a 20 h · Balls de saló
20 h · Ball amb Jordi Bofill
22 h · Teatre amb el Grup Traspunt de
Caldes

Consulta tota la informació
en la programació a part

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 i divendres, de 9 a 13 h
Es pot demanar cita prèvia a través de
www.selvatributs.cat
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

El Club Excursionista
celebra els seus 25 anys
El cap de setmana del 18 de juny, el Club
Excursionista de Caldes de Malavella va celebrar els seus 25 anys amb un sopar a l’aire lliure que va comptar amb la participació d’una
setantena de persones. L’aniversari, que havia de celebrar-se el 2020, no havia estat possible fins ara per causa de la Covid-19.
En la celebració es va fer homenatge als presidents anteriors, així com es van recordar
les experiències viscudes amb fotos i vídeos
d’anys anteriors.
A més, per celebrar l’efemèride, des del
2020 els socis van proposar diferents excursions que es van anar agendant. El sopar va
fer-se a la Plaça Cruïlles després de la junta
de socis anual.
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Es realitza el primer control
trimunicipal de les policies
de Cassà de la Selva,
Llagostera i Caldes

100 mil euros de
solidaritat caldenca pel
Pediatric Cancer Center
Barcelona

El 18 de juny es va realitzar un control de
seguretat ciutadana, drogues i alcoholèmia
a l’av. Caldes de Malavella i a la rotonda de
la ctra. Llagostera, anant cap a Cassà de la
Selva. En el control hi van participar efectius
de les tres policies locals. Es tracta del primer exercici conjunt d’ençà la formalització
del conveni de col·laboració entre les tres
policies, un acord pioner a les comarques
gironines per fer serveis conjunts. El conveni permet millorar la coordinació i incrementar l’eficàcia dels agents a l’hora d’atendre emergències, combatre delictes i dur a
terme controls de trànsit.

L’Hospital Sant Joan de Déu inaugurava el 16
de juny el Pediatric Cancer Center Barcelona
(PCCB), un edifici de 14.000 metres quadrats
que permetrà incrementar un 35% el nombre d’infants atesos. Si fins ara l’hospital podia
acollir uns 300 casos nous cada any, ara permetrà atendre’n fins a 400.
El projecte per aixecar el nou edifici es va
iniciar el 2017 amb una campanya per recaptar fons, en què hi ha tingut una important
aportació solidària la campanya “Pels Valents”
amb una donació total de 600 mil euros.
D’aquests, cal destacar que més 100.000 euros s’han recaptat a Caldes de Malavella.

Es celebra la Nit de
Campions

Es presenta la nova
associació de comerciants

Més de 700 persones van participar en
la cloenda d’entitats esportives que es va
celebrar el dissabte 12 de juny al Pavelló
Polivalent de Caldes de Malavella. Durant la celebració, també es va fer entrega
de reconeixements pels mèrits esportius
aconseguits aquesta temporada. Seguint
en la línia de mèrits esportius, cal felicitar
a les caldenques Anna Salat i Mariona Sanchez, per haver guanyat recentment la Lliga
Iberdrola d’Hoquei Patins i el Campionat
d’Espanya de Gimnàstica Artística respectivament. Enhorabona a tots els esportistes!

El passat dia 15 de juny va tenir lloc al Casino
Municipal la presentació de la nova Associació de Comerciants i Empreses de Caldes
de Malavella.
La reunió va ser tot un èxit d’assistència, va
comptar amb més de 40 participants i la majoria dels que no varen poder assistir varen
manifestar el seu suport a la nova Associació.
La sessió es va desenvolupar amb molt bona
sintonia i tots els assistents varen atendre demostrant interès l’exposició que van fer els
membres de la junta.
La nova junta, que està formada per quinze
persones de diferents sectors, està disposada a treballar amb l’ajuda de tots els associats. La junta espera augmentar el nombre
d’associats per fer de Caldes un gran eix comercial i empresarial.

L’Associació de Viles
Termals de Catalunya
prioritza promocionar i
posicionar el termalisme
La reunió de l’Associació de Viles Termals de
Catalunya, celebrada el 3 de juny, va servir per
aprovar el pressupost i acordar les accions de
promoció dels recursos termals. A grans trets,
s’apostarà per posicionar el caràcter i el valor
de les aigües mineromedicinals, promocionar els recursos turístics i termals de les viles
i, crear una plataforma per defensar els interessos del sector en àmbits com el sanitari o el
turístic. També es van plantejar algunes de les
accions com, dissenyar una ruta de viles termals catalanes; editar un catàleg de recursos
termals de Catalunya; crear un Club Termal; o
instaurar un Dia Termal de Catalunya.

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

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS

HORARI DEIXALLERIA

En el ple ordinari de maig es va tractar la
constitució d’una comissió informativa de
territori, fruit d’una llicència que va sol·licitar
una empresa privada per construir un aparcament de camions. En aquest ple l’equip
de govern i els grups de l’oposició van defensar que no és la seva voluntat la construcció de l’aparcament de camions.
En el ple extraordinari celebrat el 22 de juny va
aprovar-se aturar provisionalment les llicències del sector, amb l’objectiu d’estudiar la modificació dels Plans d’ordenació urbanística
municipal de la zona. Així doncs, s’ha acordat
suspendre la llicència del sector durant el període d’un any, prorrogable un any més, per
estudiar dels usos que es creguin més beneficiosos per aquesta zona.

No et perdis la Festa Major
d’enguany!
Del 29 al 31 de juliol i del 4 al 9 d’agost Caldes de Malavella es vestirà de festa amb
motiu de la Festa Major 2022, amb una
agenda plena d’actes per tots els públics.
Durant dos caps de setmana, els caldencs i
caldenques podran gaudir d’una gran varietat d’activitats, entre les quals s’inclouen:
tornejos esportius, concursos, concerts,
cercaviles, activitats d’aigua, atraccions,
sopars populars, sardanes, gegants, havaneres, tallers infantils i molt més. Caldencs i
caldenques, ja la tenim aquí!

Arriba la “Setmana Jove”
per a visibilitzar el col·lectiu
jove
Des de l’àrea de joventut s’ha preparat una
nova proposta per al jovent del municipi. La setmana del 4 de juliol es realitzaran
un conjunt de diferents activitats obertes a
persones d’entre 12 i 30 anys que visquin al
municipi de Caldes de Malavella o a municipis propers. Les activitats són molt diverses,
hi ha tallers d’autodefensa personal, torneig
de videojocs, una exhibició d’escúter i patí,
concerts de grups joves del municipi i la comarca, a més d’un tast de cerveses BdeGust
pels majors d’edat o un vermut amb productes locals.

A les 11 h · Oficina de turisme · 3€

9.30 a 11 h · Casa Rosa

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

El ple de Caldes atura
provisionalment les
llicències del sector “Porta
de la Vila”

Fira Mercat

Joves de Caldes pinten un
graffiti a l’Espai Jove

Jornada de portes obertes
de l’Escola de Música

Torna la Fira d’oportunitats
a Caldes de Malavella

Des de l’Àrea de Joventut amb la col·
laboració de HEAL HOP s’han realitzat quatre sessions a l’abril i el maig a Ca La Romana
on van venir diferents joves del municipi interessades amb el Hip Hop i la cultura que
l’envolta. El projecte Rap&Graff vincula de
manera pedagògica les dues arts, entrellaçant els processos creatius dels joves, a
més de l’empoderament personal i artístic
dels participants de manera col·laborativa.
En l’última sessió es va dissenyar i pintar una
paret de l’Espai Jove. D’aquesta manera no
només s’ha transformat la percepció visual
de l’espai, sinó que a més s’ha immortalitzat
un procés reflexiu i en ric en valors fruit de
les joves participants del projecte.

El dimarts 28 de juny va celebrar-se una jornada de portes obertes de la nova Escola de
Música. Feia anys que la població reclamava
un espai on desenvolupar el Servei d’Educació Musical de Caldes que, fins ara, es realitzava en espais itinerants. El nou espai també
servirà per acollir altres activitats educatives i
culturals.
L’Escola va obrir les portes a la ciutadania en
una jornada de portes obertes. L’obertura
va estar amenitzada amb la interpretació de
peces per part dels alumnes del SEMC. Tot
seguit va començar el concert de l’Orquestra
Maravella, que va servir per celebrar la revetlla de Sant Pere. En el concert hi van participar també alumnes de l’Escola de Música, els
músics Antoni Mas i Josep Vilar.

El 12 de juny es va dur a terme la Fira
d’oportunitats, el mercat de productes de
segona mà de Caldes de Malavella. Durant
el dia es va poder gaudir de parades de
segona mà, d’un taller de reciclatge i d’una
visita guiada, entre altres actes.
Per poder fer les inscripcions a la fira era
necessari fer una aportació de productes
de necessitat bàsica, que els participants
van dur el mateix dia a la carpa que Càritas.
Com a resultat, es van donar: 55.5 litres de
llet, 3 kg d’arròs, 3 paquets de tomàquet,
23 paquets de pasta, 23 kg de farina, 1kg
de llegum seca, 22 ampolles de gel de
bany, 27 litres de brou, 2 paquets de cafè,
3 ampolles de colònia, 1 pot de llegum, 1
paquet de 6 unitats de paper higiènic i 1
paquet de tonyina.

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.
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 promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
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.

els objectes que puguin acumular aigua o
buideu-los sovint. Més informació a www.
mosquittigregirona.cat
NETEJA DE PARCEL·LES

Els propietaris de parcel·les estan obligats a
mantenir-les netes, tal com diu la legislació
de prevenció d’incendis: lliures de vegetació
seca i amb matolls i arbres aclarits, especialment durant l’estiu. L’incompliment de les
obligacions pot comportar l’obertura d’expedients d’ordre d’execució.
HORARI BIBLIOTECA

A l’estiu l’horari de la biblioteca és de dilluns a
divendres de 15:30 a 20:30 h.
VISITES TEATRALITZADES

Ja es poden comprar les entrades per les
Visites Teatralitzades a http://ticketara.com/. El
tiquet d’adult val 10€ i l’infantil (de 6 a 12 anys)
5€. Les representacions són els divendres a
les 20 h començant el 8 de juliol fins el 26
d’agost.
HORARI PISCINA MUNICIPAL

Del 18 al 26 de juny: de 10:30 a 20:30 h
20, 21 i 22 de juny: horari exclusiu de 14 a
20:30 h
Del 27 de juny al 29 de juliol: de 12 a 20:30 h
(de dilluns a divendres) i de 10:30 a 20:30 h
(caps de setmana).
Del 29 de juliol al 31 d’agost: de 10:30 a 20:30 h
*L’horari de bany finalitza 30 minuts abans de
tancar.

MOSQUIT TIGRE

MATRÍCULES A L’ESCOLA DE MÚSICA

Recordeu que amb l’arribada de la calor
comença l’activitat d’aquest insecte tan molest
i que és important que a casa eviteu les
condicions que li són favorables: elimineu

Matriculacions: 4 i 5 de juliol i 1 i 2 de setembre. Tota la informació a la web de l’escola de
música de Caldes / SEM: http://semc.caldesdemalavella.cat/

