
Serveis i adreces d’interès

Segueix-nos!

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

JUTJAT DE PAU
Edifici de la Casa Rosa
Carrer de Sant Grau 19 13
Tel. 972 470 225

ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat

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.

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

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.
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L’agenda

Dimarts, 1 de novembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex Casa Rosa
Castanyada

Dimecres, 2 de novembre
Entitats. Casa Rosa 
17:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo amb berenar

Dijous, 3 de novembre
Policia Local
18 h · Balneari Vichy Catalan
Presentació de la V Marxa pels Valents

Divendres, 4 de novembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex Casa Rosa
Ball

Diumenge, 6 de novembre
Turisme. Visita guiada
11 a 12:30 h· Oficina de Turisme
Visita a l’Espai Aquae

Cultura. Temporada Teatral
18 h · Teatre Municipal
La gallina dels ous d’or de Zum Zum Teatre 
(teatre familiar)
Entrades a http://ticketara.com

Dilluns, 7 de novembre
Formació. Promoció econòmica
15:15 h a 16:45 h · Aula del pavelló municipal 
d’esports
Eines per optimitzar recursos i aconseguir 
millors resultats
Curs gratuït. Inscripcions a promocioecono-
mica@caldesdemalavella.cat 

Dimecres, 9 de novembre
Entitats. Xarxa de dones de Caldes

18 h · Casino
Xerrada: com influeix la Salut de l’intestí en el 
nostre equilibri, a càrrec de Raquel Devesa 
Casals

Dijous, 10 de novembre
Biblioteca. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca 
Tarda de lletres amb Montse Castaño. Lectu-
ra: Un film: 3000 metres de Victor Català. 

Divendres, 11 de novembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex Casa Rosa
Ball

Biblioteca. Club de lectura
19:30 h · Biblioteca
Club de lectura amb Albert Mestres. Lectura: 
Sentimental d’Albert Mestres 

Dissabte, 12 de novembre
Biblioteca. Taller familiar
10 a 13 h · Biblioteca
Taller familiar de jocs de taula amb la Jugane-
ra. A partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia. 

Cultura. Temporada Teatral
20 h · Teatre municipal
Pòsit de Meritxell Yanes
Entrades a http://ticketara.com

Diumenge, 13 de novembre
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
18 h · Teatre municipal
Espectacle: “Pàgines Callades” Dones, Cor-
des i Versos. Recital d’arpa i veu. 
Acte emmarcat en els actes del 25N, Dia 
Contra la Violència Masclista

Dilluns, 14 de novembre
Biblioteca. Club de lectura
17 i 18 h · Biblioteca
Club de lectura infantul amb Joan de Boer

Medi ambient. Reunió informativa
21 h · Sala de Plens de l’Ajuntament
Reunió informativa sobre la taxa justa de 
recollida de residus dels comerços

Dimecres, 16 de novembre
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Bingo

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

Biblioteca. Taller 
17 h · Biblioteca
Taller de robòtica amb Lego We Do. Infants 
de 6 a 9 anys. Cal inscripció prèvia. Amb el 
suport de la Diputació de Girona 

Dijous, 17 de novembre
Biblioteca. Taller 
17 h · Biblioteca
Taller de robòtica amb Vex Go. Infants de 9 a 
12 anys. Cal inscripció prèvia. Amb el suport 
de la Diputació de Girona 

Divendres, 18 de novembre
Entitats. Casa Rosa
17 h · Annex Casa Rosa
Ball amb berenar

Cultura. Cinema
21 h · Teatre cinema municipal
Cinema adult: West Side story de 2021

Biblioteca. Presentació 
19 h · Biblioteca
Presentació del llibre Baules  de David Pagès. 
Organitza: Òmnium La Selva Interior

Dissabte, 19 de novembre
Policia Local
11 h · Auditori de l’Escola de Música (Carrer 
Vall-Llobera, 62)
Celebració de la diada de la Policia Local

Cultura. Temporada Teatral
20 h · Teatre cinema municipal
Mockinpoot de Increixendo
Entrades a http://ticketara.com

Diumenge, 20 de novembre
Turisme. Visita guiada 
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme
Visita turística guiada. Ruta “Caldes en temps 
de guerres (1936-1945) 

Cultura. Temporada Teatral
18 h · Teatre municipal
L’odissea del riure perdut  de Teatre Mòbil 
(cinema familiar)
Entrades a http://ticketara.com

Dilluns, 21 de novembre
Formació. Promoció econòmica
14:15 h a 16:45 h · Aula del pavelló municipal 
d’esports
Aprèn a fer de manera pràctica un Pla Estra-
tègic del teu negoci, present i futur. 
Curs gratuït. Inscripcions a promocioecono-
mica@caldesdemalavella.cat 

Biblioteca. Taller 
17 h · Biblioteca
Taller de robòtica amb Vex Go. Infants de 9 a 
12 anys. Cal inscripció prèvia. Amb el suport 
de la Diputació de Girona 

Dimecres, 23 de novembre
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Bingo

Biblioteca. Taller 
17 h · Biblioteca
Taller de robòtica amb Lego We Do. Infants 
de 6 a 9 anys. Cal inscripció prèvia. Amb el 
suport de la Diputació de Girona 

El Gust de la Paraula – 
Monosíl·labs
25, 26 i 27 de novembre

Més informació en programes a part.  

Divendres, 25 de novembre
Entitats. Casa Rosa 
17 h · Annex Casa Rosa
Ball 

Biblioteca. Presentació
19 h · Biblioteca
Presentació del llibre El Malaventurat senyor 
Clauss de Marta Pasqual

Dissabte, 26 de novembre
Turisme. Tastet teatralitzat d’aigües
11:30 h · Balneari Prats
Tastet teatralitzat d’aigües, a càrrec de la 
Remei i en Fonsu, els “guies ufissials” de Cal-
des de Malavella” inclou entrada gratuïta al 
centre museogràfic Espai Aquae i d’obsequi 
un producte “Tasta Caldes”. 
Preu: 5€ (inscripció prèvia obligatòria)
L’entrada a l’Espai Aquae es podrà fer lliure-
ment al llarg del dissabte 26 d’octubre dins 
l’horari d’obertura.
Activitat inclosa al Festival Som Cultura del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
https://somcultura.costabrava.org/

Entitats. Esplai Gent Gran 
17 h · Teatre municipal
Trobada de Corals de la Selva
En acabar hi haurà berenar al Casino 

Diumenge, 27 de novembre
Turisme. Visita guiada 
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme
Visita turística guiada. Ruta “Caldes en temps 
de guerres (1936-1945) 

Cultura. Cinema
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pluja de mandonguilles

Dimarts, 29 de novembre
Turisme. Visites teatralitzades
11 h · Font de la Mina
Visita teatralitzada
Entrades a http://ticketara.com
Majors de 12 anys: 10€ / Infantil de 6 a 12 
anys: 5€ / Menors de 6 anys: Entrada gratuïta

Dimecres, 30 de novembre
Entitats. Casa Rosa
17:30 h · Annex Casa Rosa
Bingo amb berenar

Biblioteca. Taller 
17 h · Biblioteca
Taller de robòtica amb Lego We Do. Infants 
de 6 a 9 anys. Cal inscripció prèvia. Amb el 
suport de la Diputació de Girona 



Notícies breus Novembre 2022 Per recordar

Projecte transfronterer 
entre Caldes i Els Banys

En el marc de la Fira de l’Aigua del passat 2 
d’octubre es va presentar el projecte Trans-
frontaner entre Caldes de Malavella i Amélie-
Les-Bains (Els Banys). L’objectiu de proposta 
és la promoció del termalisme, la cultura i el 
patrimoni, combinant els recursos de les dues 
estacions termals. D’aquesta manera s’aconse-
guirà una projecció conjunta amb campanyes 
específiques que fomentarà el flux de visitants 
entre Caldes i els Banys per cohesionar l’Espai 
Català Transfronterer. Gràcies a la feina realitza-
da per l’equip tècnic i polític d’ambdues po-
blacions, s’està treballant en  l’elaboració d’un 
web www.caldesiamelie.cat que s’utilitzarà 
per a campanyes promocionals on-line. 

Vols fer publicitat a Caldes 
FM? 

La ràdio municipal Caldes FM ofereix espai 
publicitari als negocis del poble. Si voleu 
anunciar el vostre establiment, feu una ulla-
da al procediment a seguir per contractar 
publicitat al web de  l’emissora local (https://
www.caldesfm.cat/). Per a sol·licitar el servei, 
cal que ens feu arribar el contracte d’emissió 
de publicitat que trobareu al web de l’Ajun-
tament. Podreu entregar-lo presencialment 
a l’Oficina de turisme o bé de forma tele-
màtica mitjançant el tràmit d’Instància gene-
ral disponible a la seu electrònica municipal: 
https://caldesdemalavella.eadministracio.cat
L’Ajuntament omplirà l’import de la campa-
nya, que dependrà de la modalitat de pu-
blicitat escollida per l’establiment.

Se celebra l’aplec de Sant 
Grau

El 30 de setembre, ja va celebrar-se la pre-
sentació del llibre de David Moré i Ma-
rius Zuchitello “El Santuari de Sant Grau de 
Vallpresona (Tossa). Més de 600 anys de 
talaia espiritual i social de la comarca”. El dis-
sabte 8 d’octubre es va dur a terme la Missa 
en honor del Sant i de la Mare de Déu del 
Remei. A la tarda es va poder gaudir d’una 
interpretació de la Cobla Foment del Mont-
grí. La tradicional benedicció de la bóta de 
vi novell, el sopar popular amb botifarres i 
pastís de Sant Grau i el concert posterior van 
ser ajornats fins al divendres 14 d’octubre 
degut al temps. 

Es desestima el “Portal de 
la Vila”

En el ple ordinari celebrat el dilluns 26 
d’octubre es va aprovar per unanimitat la 
desestimació d’al·legacions que l’empresa 
Caldes Truck SL havia presentat després de 
la suspensió de llicències establertes per la 
legislació sectorial en l’àmbit Portal de la Vila 
amb la finalitat d’estudiar la formació o la 
reforma del sector per tal d’adaptar-ho i/o 
modificar-ho segons les diferents resoluci-
ons i estudis fets amb anterioritat. També va 
aprovar-se la proposta de modificació pun-
tual del POUM de Caldes de Malavella per 
la connexió de la xarxa d’aigua potable exis-
tent al municipi de Caldes a Vilobí d’Onyar.  
I una moció per a la millora de la gestió pú-
blica de l’aigua entre d’altres. 

Se celebra la fira de 
l’aigua

Es fa un molt bon balanç de la Fira de l’Ai-
gua, celebrada el primer cap de setmana 
d’octubre. La fira va tornar amb una gran 
varietat d’activitats per a tots els públics i 
centrant-se en el termalisme com a eix ver-
tebrador. El programa proposat va ser molt 
divers i va contemplar des d’activitats al llarg 
de tot el cap de setmana. 
Al llarg de tot el diumenge es va poder gaudir 
de la fira d’artesania i entitats i les jornades de 
portes obertes a diversos espais municipals. A 
la tarda els més petits van poder gaudir d’ac-
tivitats infantils. Pel que fa a activitats progra-
mades, hi va haver diverses visites guiades, 
animació de carrer de l’època modernista i 
romana o música en directe entre d’altres. 

XXI Cantada de Corals

Diumenge 23 d’octubre es va celebrar la 
vintiunena Trobada de Cant Coral de Cal-
des de Malavella. A les 18h va començar el 
recital en que hi van participar, a banda de 
coral local Cantaires de Caldes d’Assumpta 
Fontanals, la Coral Veus Clares de Barcelo-
na, dirigida per Lucia Béresová i el Cantabi-
le Cor de Cambra d’Olot, dirigit per Cláu-
dio Suzin. L’esglèsia es va omplir de gom a 
gom per sentir a les corals cantar!

Llegeix aquest BIM 
en format per mòbil, 
escaneja el codi QR

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€

La Policia Local de Caldes 
imparteix un nou curs de 
formació 

El 13 d’octubre, la Policia Local de la vila ter-
mal de Caldes, va impartir la primera part 
de la formació DEC (Dispositiu Estàtic de 
Control). Es tracta d’una formació realitzada 
en el marc del conveni de col·laboració en-
tre les policies de Cassà, Llagostera i Caldes. 
El curs, que es farà en dues jornades dife-
rents per facilitar l’assistència dels policies, 
contempla una part teòrica i una pràctica. 
Amb aquesta i d’altres formacions la policia 
local del municipi està en constant prepa-
ració per mantenir un Caldes de Malavella 
més segur!

Actes de commemoració 
per l’1 d’octubre

El matí de l’1 d’octubre es va dur a terme 
un acte de record a la jornada electoral de 
l’U d’Octubre de 2017. L’acte va tenir lloc al 
pati de l’Escola Sant Esteve, on es va poder 
votar el referèndum.  L’acte va estar orga-
nitzat per l’Assemblea Nacional Catalana de 
Caldes, Òmnium Selva Interior i Caldes per 
la República, amb el suport de l’Ajuntament. 
Durant l’acte es van poder escoltar diferents 
parlaments, es va fer la lectura del manifest i 
els assistents van tenir l’oportunitat de tornar 
a votar com l’any 2017. 

Comença la Temporada 
Teatral de Caldes de 
Malavella!  

Les entrades de la temporada teatral de 
Caldes ja estan a la venta. Un total de 6 
actuacions diverses, tant per a petits com 
grans, conformen la programació d’aques-
ta tardor. La temporada ha arrencat el 29 
d’octubre amb l’obra “El Contracte” de H6 
Teatre i s’allargarà fins a principis de desem-
bre. Aquest 2022 es podrà gaudir de diver-
ses companyies i de teatre amateur a preus 
simbòlics, que oscil·len entre els 3 i els 10 
€. Daniel Sancho, regidor de Cultura i Co-
municació assegura que la Temporada Te-
atral “presenta un seguit de propostes, per 
a petits i grans, que han de mantenir encès 
el caliu del teatre a Caldes, aquesta tardor”. 
Us hi esperem! 

Caldes col·labora en 
la campanya solidària 
“Recicla vidre per elles”  

Se celebra la campanya “Recicla vidre per 
elles” en motiu del 19 d’octubre, Dia Inter-
nacional del Càncer de Mama. Caldes de 
Malavella s’ha adherit a la campanya im-
pulsada pel Consell Comarcal de la Selva i 
Ecovidrio en col·laboració amb la Fundació 
Sandra Ibarra. Al llarg del mes d’octubre 
Ecovidrio va instal·lar un contenidor rosa a la 
plaça de la Selva per fomentar el reciclatge 
de vidre. Ecovidrio transformarà els enva-
sos de vidre dipositats en els contenidors 
en una donació a la Fundació Sandra Ibarra.

Entrega de premis del 23è 
Ral·li Fotogràfic  

El 7 d’octubre, el Casino va acollir l’entrega 
de premis del 23è Ral·li fotogràfic. Els pre-
mis eren dotacions econòmiques de fins a 
100€ i diferents lots i targetes regals. En total 
aquest any han participat en el ral·li 74 perso-
nes. Les persones guanyadores van ser Nar-
cís Vila, Jose Buendía, Alex Ballester, Bianca 
Mussi, Emma Ropero, David Buendía, Irina 
Treceño, Biel Rodenas i Marc Menció. La te-
màtica, un any més, s’ha centrat en el muni-
cipi, i ha donat peu a mirar Caldes de Mala-
vella des d’una prespectiva àmplia, personal 
i artística. Durant l’entrega de premis, es van 
exposar les fotografies participants de ma-
nera digital. Pròximament, es podran trobar 
a www.caldesdemalavella.cat/ralli.  

32a Trobada de la Colla 
Gegantera de Caldes 

El passat 1 d’octubre es va celebrar la 32a 
Trobada de Gegants i Capgrossos a la vila 
termal de Caldes. Una desena de colles van 
realitzar la cercavila pels carrers del poble, 
celebrant i gaudint del cap de setmana de 
la Fira de l’Aigua. Van participar les següents 
colles: els Gegants d’Anglès, els Gegants 
de Breda, els Gegants de Calonge, els Ge-
gants de Centelles, els Gegants de Camp-
llong, els Gegants d’Elna, els Gegants de 
Lloret de Mar, els Gegants de Navarcles, 
els Gegants de Palau Solita, els Gegants de 
Platja d’Aro i els Gegants de Vilobí d’Onyar. 
Finalment, per tancar la cercavila, van fer els 
coneguts balls de lluïment a la Plaça Cruï-
lles. Va ser una tarda plena de balls, música, 
emoció i sobretot, molta diversió!

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.

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 D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldesde-
malavella.cat o bé als telèfons 872 480 103 (Ofi-
cina de Turisme) i 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.

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

PLACES LLIURES EN ELS CURSOS I TALLERS 
ORGANITZATS PEL SOLC
Anglès nivell inicial, anglès nivell elemental, 
anglès pre intermedi, anglès conversa inter-
medi, carretons elevadors, tècniques admi-
nistratives d’oficina, càpsules formatives per a 
la recerca de feina, PICE d’atenció sociosani-

tària a persones en situació de dependència. 
Inscripcions a l’oficina de turisme o bé a la 
seu electrònica municipal. 

VISITES TEATRALITZADES
Sessions de tardor
Desembre: dimarts 6 i dijous 8 de desembre, 
a les 11h
Sortida des del Parc de la Font de la Mina i 
finalització al Balneari Prats 
Entrades | Aforament limitat. Venda d’entra-
des exclusivament a http://ticketara.com/
• Preu per a majors de 12 anys: 10 €
• Preu infantil de 6 a 12 anys: 5 €
• Entrada gratuïta per a menors de 6 anys
I amb l’entrada de regal un producte “Tasta 
Caldes”.
Més informació: Oficina de Turisme · turis-
me@caldesdemalavella.cat · 972 48 01 03
ALFEBETITZACIÓ DIGITAL PER A PERSONES 
GRANS 
Aprèn a fer servir el teu smartphone (inicia-
ció) - 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 Ferrer 
de la Plaça-Ajuntament) o bé al telèfon 
651.654.259.

T’AJUDEM A FER TRÀMITS ELECTRÒNICS!
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 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).


