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V E R S I Ó



La Brigada Jove ofereix 
oportunitats laborals pels 
joves del municipi

L’objectiu del projecte BRIGADA JOVE és 
oferir una primera experiència laboral a un 
total de nou joves del municipi durant la 
temporada d’estiu. A més de treballar, tam-
bé assisteixen a formacions en les quals se’ls 
ofereixen recursos d’ocupació. Les persones 
joves beneficiàries tenen entre 16 i 18 anys 
i no han treballat mai. Totes elles tenen un 
contracte temporal de 20 hores setmanals, 
treballant quatre hores diàries els matins de 
dilluns a divendres. El passat mes de juny es 
va realitzar el sorteig de les persones que 
serien contractades per l’Ajuntament durant 
els mesos d’estiu d’enguany.



“CALDES ACTIU”, el projecte 
de salut comunitària engega 
la seva consulta

“Caldes Actiu” organitza una consulta per a 
definir accions que afavoreixin el benestar 
de la gent gran de Caldes. La consulta s’ini-
ciarà el mes d’agost i preguntarà a les per-
sones a partir de 60 anys sobre què valora i 
què milloraria de Caldes. Es disposaran bús-
ties al CAP, Serveis Socials, la Casa Rosa, l’Es-
plai de Gent Gran i a les farmàcies. També hi 
haurà punts de votació durant la Festa major 
(el dia 9, a l’envelat) i al mercat, els dimarts de 
setembre. Es disposarà alhora d’una butlleta 
virtual disponible a la pàgina web de l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella. A partir dels 
resultats, es planificaran possibles accions.



Nova oportunitat per fer 
el curs de premonitor/a de 
lleure

El mes de juny, l’equip de Joventut de Caldes 
de Malavella va acampar a l’Ermita de Sant 
Maurici amb 20 joves caldencs i caldenques 
d’entre 14 i 17 anys. Durant aquesta acampa-
da, va impartir-se el curs de premonitors/es, 
un curs d’introducció al món de l’educació 
en el temps lliure. Aquest curs és una bona 
oportunitat per aquells participants que quan 
tinguin 18 anys vulguin formar-se com a mo-
nitors. Vist l’interès i la quantitat d’inscripci-
ons rebudes s’ha programat una nova edi-
ció al mes d’octubre, per tal que aquells que 
no van poder participar-hi, tinguin una nova 
oportunitat aquest mateix any.



Casal J de JOVE, apostant 
pel lleure juvenil

Com cada any des de l’Àrea de Joventut 
s’aposta pel lleure juvenil i s’ofereixen activi-
tats per a joves de 12 a 17 anys, on tenen un 
espai de trobada i oci educatiu. 
Aquest any, el Casal ha acollit a 40 partici-
pants. Molts dels participants han repetit i és 
el seu segon o fins i tot tercer any, així com 
les monitores que són ja veteranes. Fet, que 
demostra que és un espai on se senten a gust 
i els agrada participar. 
S’han compartit experiències amb totes i ca-
dascuna de les participants. Es vol agrair la 
confiança a totes les famílies i joves que cre-
uen i fan possible aquest projecte tan bonic. 



Caldes FM no deixa de 
renovar-se!

Caldes FM emet a La Selva interior al 107.9FM, 
amb una programació que combina la infor-
mació municipal i de servei públic als punts 
horaris amb programes informatius, maga-
zins, esports, retransmissions en directe, pro-
grames culturals i una acurada ràdio-fórmula 
musical. 
Ara, a la seva web (caldesfm.cat) es poden 
escoltar els continguts de l’emissora munici-
pal, amb el recull de totes les notícies eme-
ses i el pòdcast de tots els programes. 



Cartell de la Festa Major 
2022

El cartell del programa de la Festa Major d’en-
guany ha estat el resultat d’un concurs que 
ha guanyat l’artista Maria Bosque. L’autora ex-
plica com la seva voluntat va ser reflectir l’es-
sència de la Festa Major a partir dels gegants, 
que estan d’aniversari, tot contraposant les 
figures més antigues (els gegants bizantins) 
amb la figura més nova (La Malavella). 
“Vaig documentar-me molt i després de fer 
moltes proves amb la vestimenta dels ge-
gants, etc, vaig arribar a la conclusió que un 
disseny més senzill treballant de manera ex-
tracta els perfils quedaria adequat pel car-
tell”, explica l’autora. 



“Surt de dins”, la nova 
marca de ciutat de Caldes de 
Malavella

El dia 11 de juny es va presentar a la sala de plens 
de l’Ajuntament el projecte de la nova marca turís-
tica que porta per nom “Surt de dins”. Les entitats i 
el sector turístic van conèixer tota la campanya pu-
blicitària i els objectius de la mateixa. El concepte 
creatiu de la campanya es basa en la metàfora de 
les aigües termals i els sentiments, entesos com 
dos conceptes purs, terapèutics i que surten de 
dins aportant benestar quan els rebem. Amb no-
més tres paraules s’uneixen el patrimoni, el senti-
ment de pertinença, tota la història, personalitat i 
estil de vida que defineixen la vila caldenca.



Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple!

El diumenge 17 de juliol va celebrar-se l’ac-
te solidari “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a 
la piscina municipal. Al llarg de la jornada, es 
van poder adquirir productes solidaris de la 
Fundació Esclerosi Múltiple amb l’objectiu de 
recaptar fons per la causa. Alhora, a les 12 del 
migdia, tots els usuaris que hi havia a la pisci-
na van fer un salt conjunt per donar suport a 
les persones que pateixen aquesta malaltia. 
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra col-
laboració. Un cop més Caldes de Malavella 
ha demostrat la seva gran solidaritat!

Moltes gràcies a tots i totes per la 
vostra col·laboració.



L’IPHES realitza la visita 
anual al Camps dels ninots

Una quinzena de persones van assistir a la vi-
sita guiada que cada any els arqueòlegs de 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES), Gerard Campeny i 
Bruno Gómez, fan al Camp dels Ninots. Du-
rant la visita, els arqueòlegs van explicar l’evo-
lució del jaciment i les troballes de fa més de 
3 milions d’anys.

Durant la visita, els arqueòlegs van 
explicar l’evolució del jaciment i 
les troballes de fa més de 3 mili-
ons d’anys.
 



El 90% de la roba usada 
recuperada a Caldes té una 
segona vida

La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil 
han permès recuperar 9 tones a Caldes de Ma-
lavella durant el primer semestre d’enguany 
per part d’Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo, l’equivalent a 36.700 peces de roba. 
El 90% tindran una segona vida gràcies a la 
reutilització i el reciclatge, dos elements claus 
per a l’economia circular i la creació i mante-
niment de llocs de treball de qualitat. A més, 
aquesta gestió del residu tèxtil ha evitat l’emis-
sió de 55 tones de CO₂. 
 
L’entitat sense ànim de lucre ha recuperat 9.072 
kg de gener a juny, amb un increment del 8,1% 
respecte a l’any passat. El residu tèxtil es dipo-
sita en els contenidors de fàcil accés, que es 
buiden periòdicament per a garantir-ne un 
bon servei.



“Caldes, població centenària 
de Gegants”

El dia 25 de juliol, la Colla Gegantera de Cal-
des va presentar el projecte “Caldes, pobla-
ció centenària de Gegants”, que comprèn la 
restauració dels Gegants Vells i el descobri-
ment dels seus 120 anys d’història. 
 
Tot va començar després d’iniciar el procés 
de restauració i recuperació dels Gegants 
Vells, quan es va descobrir que les figures 
no tenien 60 anys, com es pensava, sinó que 
en tenen 120. Abans de començar amb el 
projecte es va treballar per l’ampliació i re-
cerca d’història dels Gegants, així descobrint 
l’autèntica data de la seva presentació.

La restauració dels Gegants Vells i 
el descobriment dels seus 120 anys 
d’història. 
 



Curs sobre actuacions 
davant d’un avís de drons 
enlairats

La Policia Local de Caldes va organitzar un curs 
sobre actuacions davant d’un avís de drons 
enlairats. El curs va estar a càrrec de l’equip 
PEGASO (Policia Especialista en Gestió Aero-
nàutica i Seguretat Operacional) de la Guàrdia 
Civil de l’aeroport de Girona i va comptar amb 
la participació de totes les policies locals i vi-
gilants municipals de la comarca de La Selva, 
ja que tots estan en zona denominada CTR, 
zones de seguretat aeroportuàries. 
 
En el curs es van tractar temes com les cate-
gories de drons i la documentació que han 
de tenir, les diferents categories operatives, 
els diferents requisits que han de complir per 
fer volar aquests aparells, la importància del 
control de l’ús dels drons en zones CTR, en-
tre d’altres.



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

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 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 digitalcaldes@selva.cat 
o bé al telèfon 651.654.259 (també WhatsA-
pp). Els horaris d’atenció són cada dia de 9 
a 14h a l’Ajuntament de Caldes de Malave-
lla (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 Cre-
ació d’Empreses. Cal demanar cita prèvia al 
972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat 
 



VACANCES DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DE CALDES 
El Servei d’orientació laboral de Caldes de 
Malavella (SOLC) no realitzarà entrevistes du-
rant el mes d’agost. Per a dubtes o peticions 
de gestions d’ofertes laboral podeu contac-
tar amb el SOLC enviant un correu electrònic 
a solc@caldesdemalavella.cat. 

 
VACANCES DEL SERVEI D’AGENT TELEMÀTIC 

La primera i tercera setmana d’agost no hi 
haurà servei d’agent telemàtic per vacances. 

 
ESPLAI DE GENT GRAN “LA CAIXA” 
L’Esplai romandrà tancat durant el mes 
d’agost. Obrirà de nou el dia 1 de setembre. 

 
HORARI PISCINA MUNICIPAL 
Del 29 de juliol al 31 d’agost de 10:30 a 
20:30h 
*L’horari de bany finalitza 30 minuts abans de 
tancar. 

 
PERIODE DE MATRICULACIÓ ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
El proper curs 2022-2023 les classes de mú-
sica es duran a terme al nou edifici situat al 
carrer Vall-llobera número 62. El curs s’inicia 
el 12 de setembre. 



PERÍODE DE MATRICULACIÓ SETEMBRE: 1 I 2 
DE SETEMBRE 
• Online: A la web de l’EMMCM trobareu el 
full de matriculació que s’ha d’omplir i envi-
ar-ho a: semc@caldesdemalavella.cat 

• Presencialment: a l’escola de música (edifici 
nou, C/ Vall-llobera,62) de 17 a 20 h 

Si teniu dubtes podeu consultar per telèfon, 
trucant al 649402246 o per correu electrònic 
a semc@caldesdemalavella.cat o ycmusica@
hotmail.com 

 
QUATRE DE CALDES 
Exposició del 19 al 28 d’agost al Casino Mu-
nicipal, oberta al públic cada dia a la tarda, 
de 18 a 20 h. Dissabtes i diumenges també 
al matí de 12 a 14 h. 
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