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Gràcies per fer possible la
Festa Major 2022!
Ha acabat la Festa Major 2022 de Caldes de
Malavella. Des de l’Ajuntament volem agrair
a tota la gent que ha participat dels actes, als
voluntaris i entitats que col·laboren a fer una
gran festa major.
Enguany hem recuperat la festa major en tota
la seva esplendor amb un gran esforç dels
serveis tècnics de l’Ajuntament, dels companys de la Policia Local, Protecció Civil i la
brigada.
Volem fer un agraïment especial als Joves Intrèpids que han estat magnífics en aquesta
represa. Moltes gràcies als Intrèpids per l’esforç i la feina que han fet durat tot l’any.
Ha estat una Festa Major memorable! Fins a l’any vinent!

Caldes acull nenes sahrauís a
l’estiu!
A principis d’agost, l’alcalde Salvador Balliu
va rebre a la Gabula i la Manal, dues nenes
sahrauís procedents dels camps de refugiats de Tindouf, així com a l’Eduard Farré i la
Maria Rosa Masgrau, la família caldenca que
les ha acollit durant els mesos d’estiu. Aquesta iniciativa forma part del projecte Vacances
en Pau, coordinat per l’Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) a Girona,
que consisteix en l’acollida d’infants sahrauís
per part de famílies catalanes durant els mesos d’estiu, per tal que passin el període més
calorós de l’any en unes condicions diferents
de les que viuen normalment. Enguany el
projecte ha portat un total de 271 nens i nenes a Catalunya.

Comença el projecte
“Caldes Actiu”
El projecte “Caldes Actiu” és un projecte comunitari que va crear-se fa dos anys amb l’ambiciós objectiu de millorar el benestar de la
població de Caldes. Després d’un treball de
detecció i priorització de necessitats, el grup
va concretar el col·lectiu de persones grans
com a prioritari a qui dirigir les propostes de
treball i intervenció.
Per definir aquelles accions que siguin de
l’interès de la gent gran de Caldes, s’ha posat en marxa una consulta dirigida a la població a partir de 60 anys. Els punts de votació
estan disponibles des del mes d’agost, amb
bústies i butlletes al CAP, a les oficines de serveis socials, a la Casa Rosa i a l’Esplai de Gent
Gran, així com a les farmàcies del poble i al
mercat els dimarts del mes de setembre.

Torna l’exposició Quatre de
Caldes
Un any més el Casino Municipal de Caldes
de Malavella ha acollit, del 19 al 28 d’agost,
l’exposició dedicada a artistes de Caldes.
Aquesta mostra de diverses modalitats artístiques vol posar en relleu el talent caldenc
tot mostrant creacions de persones vinculades a la vila termal.
Habitualment es poden contemplar obres de
tres artistes, però aquest any la mostra ha estat dedicada a quatre. Així doncs, s’ha pogut
gaudir de les pintures de Joaquim Encina,
les neraides o joies de les germanes Gemma i Raquel Oliveras i les fotografies de Joan
Oltra.
La inauguració de l’exposició va tenir lloc el
mateix 19 d’agost amb la participació dels
quatre artistes i representants de l’Ajuntament.

Inscripcions cursos i tallers
organitzats pel Servei
d’Orientació Laboral
Les inscripcions iniciaran a partir del 5 de setembre i tindran lloc a l’Oficina de Turisme o
bé mitjançant el tràmit Inscripció als cursos i
tallers organitzats pel SOLC disponible a la
seu electrònica municipal https://caldesdemalavella.eadministracio.cat. L’oferta formativa per al curs acadèmic 2022-2023 és la següent:
Anglès inicial (50h), anglès elemental (50h),
anglès pre intermedi (50h), anglès conversa nivell intermedi (40h), informàtica des de
zero (40h), curs de manipulador d’aliments,
curs de carretons elevadors (9h), atenció bàsica al client (16h), tècniques administratives
d’oficina (16h), càpsules formatives per a la
recerca de feina, PICE d’atenció sociosanitària a persones en situació de dependència
(185h).

Les inscripcions iniciaran a partir
del 5 de setembre i tindran lloc a
l’Oficina de Turisme o a la seu electrònica municipal

Subvencionat el projecte
Descoberta del patrimoni
termal de l’espai català
transfronterer
L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Caldes
de Malavella ha estat treballant en un nou
projecte per a la promoció del turisme termal i del termalisme tant a nivell del mateix
principat de Catalunya amb la creació de l’Associació de Viles Termals com el públic de
proximitat a l’altra banda dels Pirineus.
El cost total del projecte és de 9.571,10 € i
l’objectiu és promoure el turisme entre les
comarques de La Selva i del Vallespir mitjançant accions com: l’elaboració d’una càpsula
visual de captació de públic final, la creació
d’un micro-espai web comú a tres llengües
(català, castellà i francès), entre d’altres.

Torna el Memorial Mas Ros
El dissabte 20 d’agost es va celebrar el Memorial
Mas Ros a la plaça que porta el nom del compositor caldenc. Durant la celebració, es va gaudir
d’una audició de sardanes amb la cobla Principal
de Llobregat com a convidada. Alhora, es va homenatjar al mestre amb una ofrena floral... L’acte
va estar organitzat per l’Agrupació de Sardanistes,
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Durant la celebració, es va gaudir
d’una audició de sardanes amb la
cobla Principal de Llobregat

El projecte de Colònies
de Gats a Caldes ja és una
realitat
Aquest any 2022 s’han signat dos convenis,
un amb el Consell de Col·legis de Veterinaris
de Catalunya i un altre amb l’Associació New
Life de Caldes de Malavella, amb l’objectiu
d’establir colònies controlades de gats ferals
mitjançant l’assessorament tècnic d’ambdues
entitats. De moment s’han establert dues colònies controlades, una a Can Carbonell i l’altre al Llac del Cigne, amb el propòsit d’ampliar-les segons les necessitats que vagin sorgint.
En total, s’han esterilitzat, vacunat i desparasitat
15 gats ferals del municipi els quals han tornat
a ser alliberats a la respectiva colònia.

Les persones interessades a col·laborar amb el projecte, cal que es posin
en contacte amb l’Ajuntament.

Campanya d’identificació i
esterilització d’animals
A partir del 15 de setembre s’aplicarà un 25%
de descompte en esterilitzacions i castracions de gats i gossos, així com es durà a terme
la implantació del xip i l’alta censal de forma
gratuïta. És condició indispensable identificar i censar l’animal a l’Ajuntament de Caldes i
complir l’Ordenança Municipal. Cal concertar
cita prèvia a Uetus Veterinaris a partir del 15
de setembre i en el moment de la inscripció
caldrà fer el pagament complet. S’admetran
animals fins a esgotar la partida pressupostària assignada. Organitza Uetus Veterinaris,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes i el Consell Comarcal de la Selva.

Recta final de les obres
d’ampliació del polivalent
Properament acabarà l’ampliació del polivalent i del bar de la zona esportiva. Fins ara els
esportistes que utilitzaven el polivalent havien de fer servir els vestuaris del pavelló. Amb
aquesta ampliació es disposarà de 4 vestuaris
grans i amb vuit dutxes cadascun i aptes per
a persones amb mobilitat reduïda, dos vestuaris per a entrenadors, lavabos, infermeria i
magatzem. L’objectiu és que en un futur proper s’enderroquin els vestuaris i lavabos de la
piscina, que també estarien situats dins de la
mateixa ampliació, fet que permetria ampliar
la zona enjardinada. Una altra obra que s’està
duent a terme en paral·lel a la zona esportiva
és la reforma de l’edifici vell del bar. Es disposarà d’un bar més gros i amb millors condicions, lavabos per al públic i també un magatzem.

Bon balanç dels glopets
d’estiu
Aquest estiu s’ha celebrat una nova edició
dels glopets d’estiu que han ofert una programació cultural variada amb concerts, tallers, cinema o espectacles infantils entre
d’altres. Des de la regidoria es fa un bon balanç de l’edició que podria ser la darrera en
l’equipament de la Biblioteca actual. Els mesos vinents han de començar les obres de la
nova biblioteca – centre cívic i per això els
d’enguany podrien ser els darrers Glopets a
la seu actual tal com es coneix fins ara.
El nou projecte, amb un cost de prop de 4m
euros, combinarà l’edifici actual amb l’edifici
de l’antic ajuntament que hi està a tocar. El
darrer esdeveniment en el marc dels Glopets
d’Estiu s’espera pel pròxim 16 de setembre
a les 22 h i a les 23 h, amb els concerts de Pol
Wagner i Maria Hein respectivament.

Oportunitats laborals a joves
del municipi
L’objectiu de la Brigada Jove és oferir una primera experiència laboral a un total de nou joves del municipi durant l’estiu El passat mes
de juny es van sortejar les places per participar al projecte.
Les posicions ocupades de suport a Brigada
Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament,
amb el suport i acompanyament d’una monitora, l’Andrea, les han ocupat el mes de juliol
en Jordi, en Roger, la Diana i la Malva i en Ferran. Durant el mes d’agost han estat en Jordi,
l’Andreu, l’Èlia i la Soraya. També s’ha comptat
amb la Mercedes com a Informadora Turística
desenvolupant tasques de suport a l’Oficina
deTurisme, els dos mesos d’estiu. Gràcies per
la feina joves!

Per recordar

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€

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’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 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

PERIODE DE MATRICULACIÓ ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

El proper curs 2022-2023 les classes de música 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 enviar-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
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.
INICI INSCRIPCIONS FORMACIONS

A partir del 5 de setembre comencen les
inscripcions dels següents cursos i tallers:
•Cursos i tallers organitzats pel SOLC
•Píndoles formatives adreçades a comerciants i empreses
•Alfabetització digital
Consultar el fulletó de l’oferta formativa municipal 2022-2023 per a més informació.
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