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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.

Dimecres, 1 de febrer
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Divendres, 3 de febrer
Biblioteca. Contes per a nadons
17 h · Biblioteca
“On és la mama?” Contes per a nadons amb 
Olga Cercós

Entitats. Casa Rosa
17 a 20 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb Joan Altarriba

Dissabte, 4 de febrer
Entitats. Casa Rosa
16:30 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Diumenge, 5 de febrer
Entitats. Club Excursionista de Caldes
1a Etapa de la Ruta de l’Exili. Per més infor·
mació:  www.clubexcursionistacaldesdema·
lavella.cat

Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Visita a l’Espai Aquae

Dilluns, 6 de febrer
Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Dimecres, 8 de febrer
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Dijous, 9 de febrer
Biblioteca. Xerrada
12:45 h · Biblioteca
Les bondats de l’àlbum per a l’educació lite·
rària i lectora dels infants amb Anna Juan.

Divendres, 10 de febrer
Entitats. Casa Rosa
17 a 20:30 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb David Magen

Dissabte, 11 de febrer
Entitats. Casa Rosa
16:30 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Entitats. Colla Gegantera
17 h · Casa dels Gegants
Primera funció del teatre de titelles “Els Con·
tes de l’Àvia Rosa Pels Valents”, que recapta 
diners pel projecte #PelsValents, amb col·
laboració a la recaptació del càncer infantil 
que organitza la Policia Local.

Entitats. Colla Gegantera
17 h · Casa dels Gegants
Segona funció del teatre de titelles “Els Con·
tes de l’Àvia Rosa Pels Valents”.

Diumenge, 12 de febrer
Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Fonts i Patrimoni”

Va Marxa Solidària #PelsValents
Sortida: Rambla d’en Rufí
9 h · bicicletes (25km) 
9:05 h · corredors (10km) 
9:10 h · a caminar (10 o 5km) 
Inscriu·te a inscripcions.cat/pelsvalents2023

ENS 
AJUDES?

O R G A N I T Z E NE N  B E N E F I C I  D E

#PELSVALENTS
12.02.2023

CONTRA 
EL CÀNCER 
INFANTIL

Esmorzar inclòs

 Sortida: 
Rambla d’en Rufí

9 h sortida 
bicicletes (25 km)

9.05 h sortida
 corredors (10 km)

9.10 h sortida 
a caminar (10 o 5 km)

Els primers 500 
dorsals tenen 

obsequi de samarreta
inscripcions.cat/pelsvalents2023

Inscripció al donatiu solidari 10 €
inscripcions.cat/pelsvalents2023donatiusolidari/

Dilluns, 13 de febrer
Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Biblioteca. Club de lectura infantil
17 h · Biblioteca
La Penya dels Llibres – grup 1 amb Joan de 
Boer.

Biblioteca. Club de lectura infantil
18 h · Biblioteca
La Penya dels Llibres – grup 2 amb Joan de 
Boer.

Dimecres, 15 de febrer
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Ruta Solius·Pedralta. Per més informació: 
www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat

Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo

Dijous, 16 de febrer
Entitats. Xarxa de dones de Caldes
19 h · Casino
Xerrada sobre teràpia estructural: Allibera·
ment físic i emocional. Dolències físiques: 
ciàtica, lumbàlgia, dolor d’esquena, mal de 
cap, fatiga, desànim i altres. Impartida per 
Jordi Puig. 

Divendres, 17 de febrer
Entitats. Casa Rosa
17 a 20:00 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb Jordi de les Dames

Dissabte, 18 de febrer
Biblioteca. Taller 
10 h · Biblioteca
Jocs de taula en família amb La Juganera.

Entitats. Casa Rosa
16:30 a 19:00 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Cultura. Concert 
20 h · Auditori Lluís Ferrer – Orquestra Mara·
vella 
“Sendero de ida y vuelta”, recital d’havaneres

Entitats. Club Excursionista de Caldes 
Caminada nocturna. Per més informació: 
www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat

Diumenge, 19 de febrer
Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Caldes en Temps de Guerra”

Dilluns, 20 de febrer
Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Dimecres, 22 de febrer
Entitats. Casa Rosa
16 a 17 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia

Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19:30 h · Annex de la Casa Rosa
Bingo amb berenar

Dijous, 23 de febrer
Biblioteca. Tarda de lletres
19 h · Biblioteca
Tarda de Lletres amb Montse Castaño. “El 
amante japonés” d’Isabel Allende.

Divendres, 24 de febrer
Entitats. Casa Rosa
17 a 20:00 h · Annex de la Casa Rosa
Ball amb Andreu

Biblioteca. Club de lectura
18:30 h · Biblioteca

Club de lectura amb Albert Mestres. “Soc 
vertical” de Sylvia Plath.

Dissabte, 25 de febrer
Entitats. Casa Rosa
16:30 a 19:00 h · Annex de la Casa Rosa
Jocs de taula

Carnaval de Caldes
Dissabte, 25 de febrer
11 h · Festa familiar
17 h · Rua de carnaval
Per a més informació consulta les xarxes 
socials de l’ajuntament i la pàgina web 
municipal.

Més informació en programes a part.  

Diumenge, 26 de febrer
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Botineteja. Per més informació: www.clubex·
cursionistacaldesdemalavella.cat

Turisme. Visita guiada
11 h · Sortida Oficina de Turisme
Ruta “Fonts i Patrimoni”

Cultura. Sessió de cinema
17 h · Teatre Cinema Municipal
Pel·lícula “Tadeu Jones 2 – El Secret del Rei 
Mides”
Entrada gratuïta. Servei de crispetes a càrrec 
de l’AFA del Col·legi Sant Esteve.

Dilluns, 27 de febrer
Entitats. Casa Rosa
17:30 a 19 h · Annex de la Casa Rosa
Ball en línia
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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. 

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 

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. 

Per formalitzar l’inscripció podeu enviar un 
correu electrònic a promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat

HORARI MERCAT SETMANAL
Cada dimarts
Fira Mercat
8h a 13 h · Plaça de l’Ajuntament
Cada diumenge
Fira Mercat
9 a 14 h · Plaça de l’Ajuntament
Recorda que el passat dimarts 17 de gener
2023 les parades del mercat setmanal del 
dimarts van canviar la seva
ubicació dins la mateixa Plaça de la Selva!

 
V MARXA PELS VALENTS 
Les inscripcions per a la cinquena edició de 
la Marxa #PelsValents, que se celebrarà el 
pròxim 12 de febrer del 2023, estan obertes. 
Sortides a partir de les 9 h a la Rambla d’en 
Rufí. Inscriu·te a www.inscripcions.cat/pels·
valents2023 o el mateix dia de la marxa
Hi ha l’opció de participar en la iniciativa mit·
jançant el Donatiu Solidari, amb un cost de 
10 €.  Les inscripcions a https://www.inscrip·
cions.cat/pelsvalents2023dorsalsolidari 

Se celebra l’Aplec de Sant 
Sebastià 

El passat 20 de gener es va  celebrar de nou 
el tradicional aplec de Sant Sebastià.  La jor·
nada va començar a les 9:30 h amb la sortida 
de l’Hereu Riera des de la Plaça de l’Esglé·
sia. A les 10:45 h es va donar la benvinguda 
a tothom amb el repicament de campanes i 
tot seguit va començar la missa solemne. La 
Cobla Bisbal Jove van dinamitzar les sarda·
nes. Durant l’audició, es va estrenar la sarda·
na Per a Sant Sebastià, anem a l’ermita a 
ballar, de Josep Antoni López Álvarez. Tot 
seguit també hi va haver una exhibició po·
pular del ball de l’Hereu Riera. Durant tot el 
matí la colla sardanista va oferir una degus·
tació de brou i  botifarres. Per facilitar l’assis·
tència a l’aplec hi havia un servei de bus llan·
çadora des de Frigorífics Farré i fins a l’aplec. 

Caldes rep una subvenció 
per la millora de la xarxa de 
cicloturisme

El passat mes de desembre la Generalitat de 
Catalunya va anunciar la gestió de 83 milions 
d’euros per a projectes de sostenibilitat tu·
rística. Entre els projectes subvencionats hi 
ha el Pla de sostenibilitat turística de la Selva 
interior, que inclou el projecte turístic “Trans·
formació verda de la xarxa de cicloturisme i 
accés a recursos turístics i naturals del territo·
ri”, de Caldes de Malavella. L’objectiu és po·
sar a disposició de la població, de dret i de 
fet, un servei per a desplaçar·se pel terme 
municipal i els municipis limítrofs de mane·
ra eficient i sense contaminació, i igualment 
facilitar l’accés als recursos naturals i culturals 
mitjançant l’ús d’un sistema digital. 

L’ajuntament compra 
l’antic hostal Can Ribot 

L’edifici, que està en desús des de fa més 
de 50 anys, es transformarà en  un aparca·
ment públic i en habitatges amb finalitats 
socials.   El bé immoble té un valor de ven·
da aproximat de 160.000€ i està situat a bell 
mig del casc antic del municipi. El projecte 
sol·lucionarà la problemàtica de la manca 
d’aparcaments al municipi i sobretot al casc 
antic. D’altra banda, Caldes de Malavella no 
compta amb cap solar on poder promoure 
una actuació d’habitatge plurifamiliar amb 
finalitats socials.Així doncs, tenint en comp·
te les característiques de l’espai, el solar és 
apte per construïr·hi un aparcament i també 
per ser la nova localització de vivendes per 
a famílies vulnerables.

Guanyadors del Concurs 
d’Aparadors de Nadal 
2022 

Un total de 10 establiments de Caldes de 
Malavella han participat al tradicional con·
curs d’aparadors de Nadal 2022. Els establi·
ments que han participat han estat: Farmà·
cia Xenia Planas, El Petit Fornet, Estètica Nuri 
Tubert, Gicat Gestors, Acadèmia Idioma’t, 
Pim Pam, Construccions Benaula, SL, Dietè·
tica de Caldes, Llibreria Solés, BrenRoc. Pel 
que fa als premiats, en la categoria de mi·
llors decoracions escollides pel jurat oficial 
el primer premi l’ha obtingut Construccions 
Benaula, S.L i el segon premi, El Petit For·
net. En la categoria de millor decoració es·
collida per votació popular, el premi també 
ha sigut per a Construccions Benaula. 

Agraïment a totes les 
persones que van fer 
possible el JAN

Des de l’àrea de Joventut volem agrair a les 
més de 40 persones joves que van partici·
par per fer possible el JAN. Els monitors, pre·
monitors i voluntariat, que amb el seu com·
promís, la seva creativitat, responsabilitat, 
proactivitat i sobretot, la seva il·lusió van fer 
possible una nova edició dels Jocs i Activitats 
de Nadal . Gràcies a aquest equip polivalent 
el dies 27, 28 i 29 de desembre el Parc de 
Nadal va poder oferir activitats de tota classe 
als més de 500 infants que van entrar al JAN, 
entre elles el taller de centres de taula de 
Nadal realitzat per Ikald Ikebana o l’animació 
familiar amb Rikus.

Participa a la 5a Marxa 
pels Valents!  

Recordeu que el dia 12 de febrer teniu 
una cita amb la 5a Marxa solidària contra 
el Càncer Infantil Pels Valents. La marxa, 
organitzada per la Policia Local de Caldes 
de Malavella, serveix per recaptar fons per 
la investigació del càncer infantil. Enguany, 
l’objectiu és aconseguir 1.201 dorsals parti·
cipants en les tres rutes que es proposen: 
25km en bicicleta, 10km per a corredors o 
de 10km a 5km caminant.
T’animes a participar·hi? L’import de la ins·
cripció és de 13 € i es pot fer en el següent 
enllaç fins a l’11 de febrer: www.inscripci·
ons.cat/pelsvalents2023. Si no podeu ve·
nir a Caldes el dia de la marxa, podeu col·
laborar en la causa igualment mitjançant el 
“dorsal solidari” que té un cost de 10€.

La caldenca Pilar Carmen 
Heredia celebra els 100 
anys 

El passat 15 de gener la Sra. Pilar Carmen 
Heredia Valls va celebrar el seu 100è ani·
versari. L’alcalde, Salvador Balliu, la regidora 
de gent gran, Gemma Alsina i la regidora 
de sanitat, Àngela Frigolé, van fer·li entrega 
de la medalla honorífica de la Generalitat 
de Catalunya, d’un ram de flors i li van lle·
gir  una carta del conseller de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalunya, Carles Cam·
puzzano. La celebració es va dur a terme 
a la residència Germanes Carmelites de la 
Caritat Vedruna, on la Pilar viu actualment. 
Les seves companyes i treballadores de la 
residència van formar part d’una celebració 
molt alegre i esperada. Per molts anys Pilar!!!

La brigada municipal 
disposa d’un nou vehicle 
elèctric

L’ajuntament de Caldes de Malavella com·
pra un vehicle elèctric que ajudarà a les 
tasques per a la brigada municipal. D’altra 
banda, facilitarà l’accés a les zones de més 
complicat accés sense produir soroll als 
veïns. Aquesta és una de les accions que 
l’ajuèntament porta a terme per a seguir ca·
minant en direcció a la sostenibilitat. El cotxe 
té una velocitat màxima de 50 km/h i una 
autonomia de fins a 103 km. El cost d’aquest 
ha estat de 33.120,12 € i estarà subvencio·
nat amb 5.000 € per part de la Diputació 
de Girona en el marc de programes del Pla 
a l’Acció, així com 7.000 €  que procedirien 
del pla MOVES III per a vehicles elèctrics. 

El Carnaval 2023 arriba a 
Caldes!

L’Ajuntament en col·laboració amb l’Associa·
ció de Carnaval de Caldes de Malavella Em·
barrakaldats, organitzen a través de la Regi·
doria de Festes, la Rua de Carnestoltes 2023 
el dissabte 25 de febrer. Durant tot el dia hi 
haurà programades diverses activitats: a les 
11h se celebrarà la Festa familiar, amb espec·
tacle infantil a càrrec de Dr. Fly Show, música 
i taller de maquillatge.  A les 17h començarà 
la tradicional  Rua de Carnaval, encapçalada 
per la “Banda Caliu”. Tot seguit, el Pavelló 
acollirà la Festa·Ball amb la discomòbil “Fun·
dació Ibiza”. Per a més informació, consulta 
les xarxes socials de l’Ajuntament I la pàgina 
web municipal www.caldesdemalavella.cat . 
Treu la pols a la disfressa i anima’t! En prepa·
rem una de grossa!

Pas endavant en la 
contrucció de la nova 
Biblioteca – centre 
cultural 

L’Ajuntament posa a la venda una parcel·la 
del golf valorada en 2,7MEUR per poder 
avançar en el projecte del nou centre cul·
tural del municipi. L’Ajuntament de Caldes 
de Malavella ha posat a la venda una parcel·
la de titularitat municipal situada a la finca 
número E2.2 del Sector del Golf de Caldes 
de Malavella. La parcel·la, que pot acollir 
diversos habitatges, és de 10.830 metres 
quadrats i està valorada en 2,7MEUR.  Els 
diners d’aquesta venta serviran per finançar 
la nova Biblioteca i Centre Cultural. L’alcal·
de explica que: “es ven patrimoni munici·
pal per crear·ne de nou i, en aquest cas, 
la construcció d’aquest nou equipament és 
del tot una necessitat per fer front a les de·
mandes actuals del poble”.

Es pinta la façana de la Pl. 
de la Creu

Es retaura una paret de la plaça de la Creu 
per a recompondre el mural pintat sobre 
una paret mitgera de titularitat municipal, 
entre el carrer de les Absis Romàniques i 
el carrer de Sta. Maria. El mural és de l’any 
1987 i actualment es troba en mal estat 
degut al normal pas del temps. Les obres 
relacionades no alteren la composició ni la 
idea artística original. El mural té una ampla·
da total de 26,65 m i una alçada que varia 
de 4 a 7,50 m. En total, el mural té una su·
perfície aproximada de 159,90 m².  Per a la 
rehabilitació, ha sigut clau realitzar tasques 
de neteja de la superfície, la reparació amb 
morter especial de les fissures i desperfec·
tes superficials i l’aplicació d’una mà de fi·
xar transparent.

El Pare Pelegrí passa per 
Caldes de Malavella

Un any més s’ha celebrat el pelegrinatge 
de Sant Sebastià amb el Pare Pelegrí. Di·
versos caldencs i caldenques hi van parti·
cipar. El passat 20 de gener el Pare Pelegrí, 
Jordi Bragulat Fidalgo, va emprendre el 
pelegrinatge des de Tossa de Mar fins a 
Santa Coloma de Farners, passant per Cal·
des de Malavella. Al recompte que es fa a 
l’alçada del Molí de la Selva hi van passar 
929 pelegrins (482 dones i 392  homes) i 55 
descalços (28 dones i 27 homes). D’entre els 
pelegrins hi havia caldencs i caldenques. 
L’endemà, de tornada a Tossa de Mar, el 
Pare Pelegrí va fer la tradicional parada a 
l’ermita de Santa Seclina. 

Amb tot “el nou equipament l’havien d’inaugurar els 
alumnes de l’escola de música que en són els principals 
usuaris”, explica el regidor Dani Sancho. 


