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Procés participatiu per 
dissenyar la Setmana Jove

Aquest mes d’abril, obrim tres portes a la par-
ticipació per construir la Setmana Jove! 
Una de les portes és la recerca de joves que 
vulguin participar en el disseny de la Setma-
na Jove, fent una crida a través de les Xarxes 
Socials i oferint Ca La Romana per a les reuni-
ons. Des de les mateixes Xarxes obrim, tam-
bé, la porta a entitats i comerços del municipi 
a participar i dir-hi la seva! La tercera porta és 
a través de l’institut de Caldes. Utilitzant dinà-
miques de pluja d’idees, debat, consens, ge-
nerarem comissions per a la creació d’activi-
tats, d’aquesta manera, no només s’afavoreix 
la participació del jovent a l’activitat cultural i 
d’oci del municipi, sinó que també es treba-
llen les diferents habilitats i competències en 
participació ciutadana.



Un Carnaval amb gran èxit 
de participació     

Caldes de Malavella va viure el passat 25 de 
febrer una intensa jornada de carnaval que 
ha comptat amb una massiva participació 
tot i la pluja caiguda durant la tarda. Més de 
2000 persones i un total de 35 comparses 
van participar de la rua que va omplir de 
fantasia i colors els carrers del poble, amb 
un recorregut que va anar des del Parc de 
la Sardana fins a la policia. El balanç del Car-
naval d’alcalde i regidors han destacat l’èxit 
organitzatiu i de participació, així com l’im-
portantíssim treball i implicació de tècnics, 
voluntaris, policia i la colla d’embarrakaldats, 
que han permès que el de Caldes de Mala-
vella es tornés a erigir en un dels Carnavals 
més icònics de Catalunya. 



Cooperació per millorar la 
seguretat pública

Aquest mes de març ha tingut lloc a Caldes de 
Malavella una reunió de treball amb l’objectiu 
de realitzar el Pla de treball i activitats de l’any 
2022, document resum del treball de col·la-
boració i cooperació de prestació de serveis 
en matèria de seguretat pública de les poli-
cies locals de Caldes de Malavella, Llagostera 
i Cassà de la Selva. Un instrument estratègic 
per definir i gestionar les polítiques globals 
orientades a la millora contínua de la segu-
retat pública en el futur. El principal objectiu 
és millorar la resposta, en termes d’eficàcia, 
eficiència, qualitat de servei i transparència, 
a les necessitats i demandes de la ciutadania 
en matèria de seguretat pública a partir de 
els actuacions del passat any 2022.



Caldes s’adhereix a la 
campanya “21 dies”

L’Ajuntament de Caldes de Malavella s’ha 
adherit a la campanya “21 dies” promogu-
da pel Centre de Normalització Lingüística 
de Girona, una iniciativa que té per objec-
tiu que reflexionem sobre l’ús que fem de 
la llengua quan ens adrecem a un descone-
gut o a una persona que d’entrada no parla 
català. La presentació oficial fou el dijous 23 
de març a la Biblioteca Municipal per la psi-
còloga i activista Rosario Palomino i els ac-
tors Carme Sansa i Toni Albà. La campanya té 
una durada d’entre tres setmanes i un mes i, 
amb la intenció que tothom que hi participi 
canviï aquest mal costum. No cal dir que un 
cop acabada sols caldrà mantenir la mateixa 
actitud, amb la diferència que llavors ja no 
suposarà cap esforç. 



Entrega diplomes curs 
smartphone

A meitats del mes de març, l’alcalde de Caldes 
de Malavella, Salvador Balliu, i els regidors 
del consistori, van fer entrega dels diplomes 
d’assistència a les persones participants en 
el curs “Aprèn a fer servir el teu smartphone 
nivell 1”. El monogràfic ha tingut una durada 
de 30 hores, des de l’octubre de 2022 fins al 
febrer de 2023. Des de l’ajuntament sempre 
es treballa per impulsar tallers i cursos pen-
sats per fomentar un envelliment actiu i faci-
litar els nous canals a totes les edats. Volem 
felicitar a totes les persones valentes que en-
caren els reptes del futur amb il·lusió i ganes 
d’aprendre! Felicitats! 



Gran èxit de la Fira de la 
Terra 2023  

Un diumenge 12 de març el recinte firal de la 
Rambla d’en Rufí es va omplir d’un gran nom-
bre de visitants per gaudir d’una nova edició 
de la Fira de la Terra. Una programació de com-
peticions canines i eqüestres, exhibicions, ca-
minades i, fins i tot, una passarel·la de gossos, 
però la fira no s’acabava aquí i també els més 
petits van poder gaudir d’activitats infantils, ta-
llers i maquillatge inspirat amb la natura, i fins 
i tot hi va haver i activitats culturals per a totes 
les edats i gustos. La Fira també va incloure 
propostes durant tot dia, com el mercat d’ar-
tesania i alimentació amb gairebé 30 parades 
on es van poder trobar productes sostenibles, 
artesans, de proximitat i ecològics. A més, es 
va poder gaudir de passejades amb ponis i 
parades d’associacions protectores d’animals 
de Caldes i de l’entorn. 



8M reivindicatiu a Caldes de 
Malavella

La programació ha recollit diferents activitats que 
han permès donar espai a la reivindicació, la sensi-
bilització, la divulgació, i la promoció de la igualtat 
real i efectiva. Durant tota una setmana s’ha par-
lat de salut en clau de dona, s’han repassat i visi-
bilitzat les referents femenines en la lluita per la 
igualtat, es va poder gaudir d’un espai comunitari 
per trobar-nos, escoltar-nos i generar vincles en-
tre nosaltres, vam fer memòria amb la projecció 
del documental Por Ser Mujer, vam poder gaudir 
d’un taller de defensa personal, i de l’exposició i 
recorregut de la biografia personal i artística do-
nant veu a Carme Raurich, artista nascuda a Cal-
des el 1920. 



Jornada de Priorització 
de Caldes Actiu, Projecte 
Comunitari de Caldes

El passat 16 de març es va realitzar la Jornada 
de Priorització del Projecte Comunitari Cal-
des Actiu. El Projecte va iniciar-se l’any 2021 
amb l’objectiu de millorar el benestar del mu-
nicipi de Caldes, concretament les persones 
a partir de 60 anys. 
A la Jornada hi van participar 24 persones i 
es ca escollir el projecte «Tinc un problema 
de salut, què faig?» perquè sigui treballat pel 
Grup Motor. Ara, el Projecte iniciarà la fase 
d’estudi i disseny d’intervencions que siguin 
efectives en aquest sentit i es planificaran les 
accions a dur a terme. En aquesta fase del 
projecte, el Grup Motor es mantindrà actiu 
amb la voluntat que les accions puguin con-
tinuar duent-se a terme amb la implicació i 
participació de tothom.  



Limitacions derivades 
del Pla d’emergència per 
sequera  

L’Ajuntament ha concretat per mitjà d’un ban 
les mesures que s’adopten al nostre munici-
pi en compliment del Pla d’emergències per 
la situació de sequera en fase d’excepciona-
litat. Unes mesures que com indica el mateix 
ban queden subjectes a revisió segons com 
avanci la situació. Les directrius que s’exposen 
tenen a veure amb el consum d’aigua, el reg 
de jardins i zones verdes; l’ompliment de les 
piscines, la neteja amb aigua potable de car-
rers, clavegueram, paviments, façanes. I tam-
bé marca l’ompliment de fonts artificials i es 
limita l’ús de l’aigua de la xarxa d’abastament 
en granges.
Ara més que mai fem un bon ús de l’aigua.



Humor i teatre amb el 
Festival Toca Riure!  

Caldes de Malavella acull aquesta primave-
ra una nova edició del festival de comèdia i 
arts escèniques Toca Riure. Vuit obres per di-
vertir-se dalt i baix de l’escenari, la majoria de 
les quals seran interpretades al Teatre Cine-
ma Municipal per companyies professionals, 
amateurs i dedicades als espectacles infantils. 
El Festival començarà el 9 de març i s’allargarà 
fins al 3 de juny.   
Les entrades per les sessions de teatre ama-
teur tenen un cost de 3 € en venda anticipada 
i de 6 € en taquilla. En canvi, l’obra professi-
onal val 5 € amb antelació i 10 € in situ. Enric 
Cambray interpretarà en format monòleg un 
dels clàssics teatrals més coneguts. Hamlet.01 
és l’stand-up tragedy creat pel director Sergi 
Belbel.   
Totes les entrades per a les funcions es poden 
adquirir a http://ticketara.com/. 



Tasques preventives de 
neteja i manteniment dels 
embornals i el clavegueram

Aquest mes de març s’han portat a terme de 
forma progressiva per tot el municipi tasques 
de neteja i manteniment d’embornals i reixes 
del clavegueram de tot el municipi per tal de 
garantir el correcte desguàs de l’aigua en cas 
de pluja. Aquests treballs han consistit en l’eli-
minació de possibles sediments, fangs i altres 
elements que hagin pogut quedar acumulats 
i després s’hi aplica aigua a pressió, deixant 
lliure i net el pas de la pluja cap a la xarxa de 
clavegueram. Es fan durant aquests dies per 
tal de preparar el municipi de cara a la prima-
vera, època on acostumen a ser més habituals 
les pluges, i que poden provocar conseqüèn-
cies que afectin el correcte funcionament de 
la xarxa. 



Obres de condicionament 
del futur aparcament de Can 
Ribot

Iniciades les tasques de condicionament del 
futur aparcament, que l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella obrirà en el solar de l’antic 
Hostal de Can Ribot, al centre de la vila. Les 
tasques se centren en desbrossament del ter-
reny, retirant matolls i brossa per deixar tota la 
superfície neta, i posteriorment portar a ter-
me l’enderrocament del cèntric edifici. Se-
gons l’alcalde, Salvador Balliu, “l’espai es tro-
ba situat en un punt clau i estratègic del nucli 
antic del municipi i el fet de convertir-lo en 
aparcament facilitarà i fomentarà el comerç 
local i de proximitat”.   



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. 



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@caldes-
demalavella.cat o bé als telèfons 872 480 
103 (Oficina 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

El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de 
Malavella (SOLC) organitza dues formaci-
ons específiques. Una, dirigida a joves que 
busquen la seva primera experiència labo-
ral, i l’altre, dirigida a persones en procés 
de recerca de feina. 

DIES, LLOC I HORARIS: 
- FORMACIÓ ACTUALITZA’T Recerca de 
Feina: Dimarts 2 i dimecres 3 de maig, de 
9:30h a 12:30h a l’aula del Pavelló Municipal 
- FORMACIÓ PRIMERA FEINA: Dijous 4 i di-
vendres 5 de maig, de 9:30h a 12:30h a Ca 
La Romana 
Per a més informació podeu escriure a 
solc@caldesdemalavella.cat



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

CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA DE LA 
MALAVELLA  

Del dijous 27 al diumenge 30 d’abril 2023 
Obert a tots els comerços i empreses de 
serveis de Caldes de Malavella. Inscripci-
ons abans del 26 d’abril a promocioecono-
mica@caldesdemalavella.cat. Hi ha en joc 
900€ en premis!!  
Bases a www.caldesdemalavella.cat  

DEL 21 AL 23 D’ABRIL 
EXPOSICIÓ “La resposta” d’Oriol Roura, 
projecte fotogràfic guanyador de la 18a. 
Edició dels Premis Joves Fotograf(e)s sobre 
els esdeveniments arran de l’aplicació de 
la sentència del Tribunal Suprem contra els 
presos polítics. Ha estat produïda per INS-
PAI. Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona. 
Al Casino municipal. Inauguració el 21 d’abril 
a les 18:00 h. Romandrà oberta del 21 al 23 
d’abril en horari de tardes de 18 a 20 h. i el 
dematí del 23 d’abril de les 11 a les 14 h.  
Organitza: ANC Caldes de Malavella. Amb 
el suport de l’Ajuntament de Caldes 
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