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V E R S I Ó



Inici del curs escolar 2022-
2023

Més d’un miler d’infants van inaugurar el nou 
curs escolar 2022-2023 a Caldes de Malavella 
el passat 5 de setembre amb 429 alumnes a 
l’escola Sant Esteve, 231 a l’escola Benaula i 
77 nens i nenes a la llar d’infants Els Ninots. Els 
joves de l’Institut van començar el dia 7 de 
setembre. En total 344 nois i noies van om-
plir les aules del nou institut per començar el 
nou curs. Molt bon inici de curs!



Diada de l’onze de 
setembre!

La celebració de la Diada va començar el 10 
de setembre amb la ballada de Sardanes a 
càrrec de la Cobla Flama de Farners. El dia de 
la Diada es va poder participar a Terra Negra, 
l’aplec de germanor amb els pobles veïns de 
Llagostera, Vidreres i Tossa de Mar.

A continuació, al poble, es va fer l’ofrena floral 
al monument de l’Onze de setembre, on els 
Cantaires de Caldes van interpretar diferents 
temes com l’himne nacional dels Segadors. 
Al migdia, alguns caldencs i caldenques van 
sortir amb autocar cap a Barcelona, i d’altres 
es van quedar per assistir al ball berenar que 
es va dur a terme a la Casa Rosa amb el grup 
Paco Music.



Donació de sang i plasma al 
Casino Municipal

El divendres 23 de setembre es va organitzar 
la donació de sang i plasma al Casino Muni-
cipal de Caldes.

El plasma es va recollir durant el matí i la do-
nació de sang es va celebrar a la tarda, totes 
dues amb cita prèvia. Els resultats van ser de 
82 bosses de sang, 6 bosses de plasma, 13 
oferiments, 4 donants nous i 2 donants de 
moll de l’òs.

Actualment hi ha poc més de 5.000 unitats a 
les neveres del Banc de Sang, una xifra lleu-
gerament per sota del nivell òptim, que se 
situa al voltant de les 8.000 unitats.

Moltes gràcies per la vostra solidaritat.



Celebra l’aplec de Sant 
Grau!

El 30 de setembre i el cap de setmana del 7 
i 8 d’octubre s’han programat tots els actes 
de la festivitat de Sant Grau i la Mare de Déu 
del Remei. El divendres 30 hi ha preparada 
la presentació del llibre “El Santuari de Sant 
Grau de Vallpresona (Tossa). Més de 600 anys 
de talaia espiritual i social de la comarca” de 
David Moré i Marius Zuchitello. El següent 
divendres es beneirà la bota de vi novell i es 
farà el tradicional sopar de germanor a la Pla-
ça de Sant Grau. El dissabte es farà la missa al 
matí i, a la tarda, la tradicional ballada de sar-
danes interpretada per la cobla Foment del 
Montgrí. A més, el diumenge 10 d’octubre 
al matí, hi haurà Missa en honor de la Mare 
de Déu del Remei a l’Església Parroquial de 
Sant Esteve. No t’ho perdis!



Celebració de l’aplec de 
Sant Maurici

Un any més, la diada de Sant Maurici va ser un 
èxit! Al matí, prop de 80 persones van mar-
xar caminant cap a l’ermita acompanyats pels 
amics de l’Hereu Riera. Un cop a dalt, es va 
celebrar la missa en honor al Sant, per des-
prés ballar sardanes i el ball de l’Hereu Riera. 
Val a dir que enguany la missa va ser especi-
alment emotiva. Es va ballar el Doll de Cata-
lunya, d’Antoni Mas, al mig de la missa i com 
a homenatge a Josep Canaleta, president de 
l’Agrupació de Sardanistes. Al migdia, es va 
fer una arrossada per a tothom i a la tarda, la 
Cobla Ciutat de Girona va posar música de 
nou a un Aplec molt emotiu. Moltes gràcies 
a tothom que va fer possible la diada i a tot-
hom que hi va assistir!



Últim control de la vespa 
velutina del 2022

A finals d’agost es va dur a terme el 8è i últim 
control de la temporada de la vespa velu-
tina al municipi. Es van comptabilitzar fins a 
1.501 vespes velutines repartides entre les 20 
trampes col·locades a les diferents zones de 
Caldes. L’objectiu del trampeig és la captu-
ra del màxim nombre possible de reines de 
vespa velutina per tal d’evitar i controlar la 
població d’aquesta espècie al municipi. Al-
hora, un nombre de captures més elevat del 
normal ens indica la possible proximitat de 
nius secundaris a la trampa. En comparació 
amb l’any anterior, enguany s’han capturat 
unes 200 vespes més. Aquest increment po-
dria explicar-se amb la climatologia extrema 
i excepcional d’aquest estiu, que hauria afa-
vorit la dilatació del seu cicle biològic.



Vine a la Fira de l’Aigua i viu 
el termalisme

Aquest 2 d’octubre se celebra la Fira de l’Aigua. 
De fet ja es comença a fer bullir l’olla el 30 de se-
tembre amb la presen

dissabte hi ha programada la trobada gegantera. 
El diumenge es realitzaran visites guiades, jorna-
des de portes obertes a balnearis i a l’Espai Aquae, 
la fira d’artesania i entitats amb animacions de car-
rer, una gimcana familiar amb els superherois del 
termalisme i un Espai de balneoteràpia i espais 
lúdics infantils, entre d’altres. Fes una ullada a la 
programació en aquest mateix BIM o en progra-
mes a part, t’hi esperem!



S’inicia una recollida de 
firmes per canviar la llei 
d’ocupacions

El passat dijous 15 de setembre gràcies a la 
gestió del consistori i dels cossos de Policia 
Local de Caldes de Malavella i Mossos d’Es-
quadra es v poder aturar una macroocupació 
simultània de 22 pisos. Els habitatges es van 
ocupar simultàniament de forma il·legal per 
una trentena de persones. L’alcalde, Salvador 
Balliu, juntament amb la Policia Municipal i el 
cos de Mossos d’Esquadra es van desplaçar a 
l’espai i, després d’hores de negociació, es va 
aconseguir que es desallotgés el bloc. Arran 
d’aquest fet, s’inicia una recollida de signatu-
res a Caldes per proposar un canvi en la legis-
latura vigent. Alhora el Govern de la Generali-
tat ha a anunciat una doble reforma legal que 
permeti a les comunitats de veïns demanar el 
desallotjament d’un immoble amb una ocu-
pació conflictiva.



Nova depuradora per a Can 
Carbonell

La urbanització de Can Carbonell fins ara dis-
posava d’una depuradora, a tocar dels ha-
bitatges, que no funcionava correctament i 
era del tot insuficient. De fet, la proximitat de 
l’equipament amb la urbanització ocasiona-
va moltes molèsties, tant de sorolls com de 
males olors.

Per tal de solucionar aquesta problemàtica 
s’està construint una nova depuradora més 
lluny d’on ara hi havia l’actual i que s’espe-
ra que estigui acabada a principis del 2023. 
A banda el disseny contempla també la in-
corporació futura de la urbanització de San-
ta Ceclina. Aquesta obra es pot fer gràcies a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, al Consell Co-
marcal de la Selva i a l’Ajuntament, suposa 
una despesa de 1.582.762€ IVA a part.



Subvenció per fer reformes 
a habitatges de Caldes

Des de la Conselleria de Drets Socials s’ha pre-
seleccionat l’Ajuntament de Caldes de Mala-
vella per rebre una subvenció per a la reha-
bilitació d’habitatges amb criteris d’eficiència 
energètica. La subvenció, provinent de fons 
europeus, es destinarà a millorar els habitat-
ges del barri de Nostra Senyora de la Llum en 
diferents fases. Un cop fetes les obres de mi-
llora s’espera reduir la demanda de calefac-
ció i refrigeració un 25%, i reduir el consum 
d’energia primària no renovable fins un 60%. 
Més endavant es determinarà l’import exacte 
i les condicions de la subvenció.



La Diputació de Girona 
subvenciona diferents 
projecte

L’Ajuntament de Caldes de Malavella a través 
de l’àrea de promoció econòmica ha obtin-
gut la condició de beneficiari a tres convo-
catòries de subvencions de la Diputació de 
Girona: la subvenció per elaborar plans d’ac-
tuació i documents de planificació sectori-
al de promoció i desenvolupament econò-
mic local amb un import de 6.150,00 € amb 
el projecte “Pla de millora de la imatge de 
les terrasses de Caldes de Malavella”. L’altre 
projecte subvencionat ha sigut la formació 
ocupacional organitzada pel SOLC on s’ha 
obtingut 4.000,00 € a la convocatòria de 
subvencions per fomentar projectes i acci-
ons de promoció econòmica. La darrera ha 
estat la subvenció per a l’organització d’es-
deveniments de

caràcter firal on s’ha obtingut un import de 
9.000,00€ per a poder finançar una part de 
les fires que s’organitzen al municipi.



Quarta trobada de mòduls 
ferroviaris

El cap de setmana del 17 i 18 es va celebrar 
la quarta trobada de mòduls ferroviaris. Asso-
ciacions d’arreu de Catalunya com Martorell, 
Fornells, Igualada o Barcelona, van trobar-se 
al polivalent per exposar les seves maquetes 
ferroviàries. Es van poder veure maquetes de 
diferents tipus, tot i que una de les més ad-
mirades va ser la interpretació de l’estació de 
Caldes de Malavella. La trobada la organitzen 
cada any el Club Ferroviari de Caldes de Ma-
lavella amb la col·laboració de l’Ajuntament i 
la Federació Catalana d’amics del Ferrocarril.



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

HORARI DEIXALLERIA
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 Administra-
ció o Organisme i no saps per on comen-
çar?

Has de demanar (per exemple) una pres-
tació al SEPE, un certificat, demanar hora 
al metge o un certificat, presentar una ins-
tància a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a 
l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosal-
tres t’ajudem en la seva tramitació!

Demana cita prèvia a digitalcaldes@sel-
va.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 prè-
via al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé 
a promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat.

PLACES LLIURES EN ELS CURSOS I TALLERS 
ORGANITZATS PEL SOLC
Anglès nivell inicial, anglès nivell elemen-
tal, anglès pre intermedi, anglès conversa 
intermedi, manipulador d’aliments, carre-
tons elevadors, atenció bàsica al client, tèc-
niques administratives d’oficina, càpsules 
formatives per a la recerca de feina, PICE 
d’atenció sociosanitària a persones en situa-
ció de dependència.

Inscripcions a l’oficina de turisme o bé a la 
seu electrònica municipal.



ALFEBETITZACIÓ DIGITAL PER A PERSONES 
GRANS
Aprèn a fer servir el teu smartphone (nivell 
1) - 30h
Dimarts de 9.30 a 11.30h. Del dimarts 25 
d’octubre al dimarts 28 de febrer 2023. 
Adreçat a persones de més de 65 anys que 
ja varen participar a la darrera formació.

Aprèn a fer servir el teu smartphone (inici-
ació) - 30h
Dimarts de 9.30 a 11.30h. Del dimarts 7 de 
març 2023 al dimarts 27 de juny 2023.

Inscripcions amb l’agent telemàtic (Cal Fer-
rer de la Plaça-Ajuntament) o bé al telèfon 
651.654.259.

COMENÇA EL TORNEIG DE TENNIS DE 
TARDOR 2022
El torneig de tardor va enfocat a totes les 
categories: benjamí, aleví, infantil, juvenil, 
absolut, femení, masculí i senior +60.

Les inscripcions es poden fer fins al 28 de 
setembre a través de WhatsApp al 678 220 
856. Els partits de menors, segons normes 
legislatives, hauran de tenir la presència 
d’un adult.

CURSOS IKEBANA
El 7 d’octubre comença el curs d’ikebana 
(cada divendres de l’octubre fins el juny) i 
el 14 d’octubre el curs de ceràmica (cada 
divendres des de l’octubre i fins el gener). 
Inscripcions al 972 47 03 19 (Dolor Taberner)
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