L’agenda

Divendres, 3 de setembre
Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Parc de la Sardana
Concert amb Anaïs Vila, cantautora i cantant
catalana nascuda a Santpedor. Ha publicat
“Entre els dits” (2015) , “Fosc, cançons per
veure-hi clar” ( 2017) . CONTRADICCIONS
(2020) és el tercer i nou disc: noves cançons,
nou so, nou univers, nova mirada…
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Es duran els vehicles al Molí de la seva per a
sortir caminant a les 8 h aprox. El recorregut
són 12 km, apta per a mainada a partir dels 6
anys acostumats a caminar. Més informació a
www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat
Organitza: Club Excursionista de Caldes
10 h · Aplec de germanor municipal a Terra
Negra amb esmorzar popular, enguany promogut per Caldes de Malavella. A la confluència dels termes municipals de Llagostera,
Vidreres, Tossa de Mar i Caldes de Malavella,
a Terra Negra (Ctra. de Tossa, Km. 5), lloc on
hi ha instal·lat el monòlit commemoratiu. Al
final de l’acte es cantarà l’himne dels Segadors a càrrec d’una representació de la Coral
“Cantaires de Caldes”. A continuació, es facilitarà un lleuger esmorzar promogut enguany
per Caldes de Malavella.
Organitza: Ajuntaments de Tossa de Mar,
Llagostera, Vidreres i Caldes de Malavella
Amb el suport de la Coral “Cantaires de Caldes” i de la Colla Gegantera de Caldes.

Diumenge, 12 de setembre

Diumenge, 19 de setembre

Divendres, 24 de setembre

Dilluns, 27 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

Festa Major de Franciac

Donació de sang

Cultura. Grup de lectura

18 h · Teatre cinema municipal
Espectacle cinema “Terra de telers” amb
la presència del seu director Joan Frank
Charansonnet i alguns dels actors. Entrada
gratuïta
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella
Es recorda l’ús obligatori de la mascareta i
que s’han de seguir totes les normes de prevenció del Covid19 que es marquin des de la
organització.
Més informació en programes a part

12 h · Ofici solemne en honor a Sant Mateu
amb acompanyament de la orquestra La
Principal de Banyoles
Tot seguit sardanes amb la Cobla La Principal
de Banyoles.

16 h a 21 h · Casino Municipal

19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Al grup de lectura conduït per Montse Castaño, llegim i comentem la darrera novel·la
de Gerard Quinana: “L’Home que va viure
dues vegades” (Columna, 2021) - Premi
Ramon Llull, 2021.Comptarem al la presència
de l’autor.
Amb el suport del Servei de Biblioteques de
la Diputació de Girona.

Cultura. Sessió de cinema familiar
18 h · Teatre cinema municipal
Pel·lícula “El jardín secreto”.
Entrada gratuïta

Dissabte, 25 de setembre
Entitats. Coral Cantaires de Caldes i
Coral Juvenil de Caldes
20 h · Jardí de les Termes Romanes
Projecció del programa de Festa Major de les
dues corals i actuacions en directe.
(Concert suspès per la pluja durant la Festa
Major)

Butlletí
d’Informació
Municipal
de Caldes de
Malavella
Setembre 2021 · Núm168

Dimecres, 15 de setembre
Promoció econòmica. El comerç
local, l’essència d’un poble
14:30 h a 16:30 h · Casino Municipal
Taller a càrrec de David Alberca de DCOACH.
Cal confirmar assistència a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

Serveis i adreces d’interès
11:30 h · Monument rotonda Onze de setembre
Acte commemoratiu i ofrenes florals al monument
Lectura del manifest i interpretació dels segadors i d’altres peces musicals a càrrec de la
coral “Cantaires de Caldes” .
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella, Coral “Cantaires de Caldes” i Agrupacions
polítiques locals i entitats del poble.

Divendres, 10 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
22 h · Plaça de l’Ajuntament
Audició – ballada de Sardanes amb la Cobla
Foment del Montgrí i interpretació dels
segadors.
Organitza: Agrupació de Sardanistes

Dissabte, 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
7:30 h · Parc de la Sardana
Caminada a Terra Negra (a l’aplec de Germanor)

14 h · Parc de la Sardana
Sortida autobusos manifestació a Barcelona de
la diada Onze de Setembre – 2021 sota l’eslògan “Lluitem i guanyem la independència”
Organitza: Secció Local d’ANC, Col·labora
Ajuntament de Caldes de Malavella
19 h · Pl de l’Aigua
Concert amb el grup “Pep i Maria José”
Organitza: Llar de Pensionistes i Jubilats “Casa
Rosa”

Dimecres, 22 de setembre
Aplec de Sant Maurici

Divendres, 17 de setembre
Cultura. Fireta del Llibre Usat
16 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Amb la col·laboració de Connexió Papyrus.
Cultura. Exposició “Escoles Rurals”
Del 17 al 26 de setembre · Casino Municipal

10 h · Sortida en grup (tradicional pujada a
peu,) xino-xano, fins a l’ermita de Sant Maurici.
11 h · Ofici solemne
12 h · Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
13 h · Ball de l’Hereu Riera
16 h · Rés al Rosari
16:30 h · Sardanes amb la Cobla Ciutat de
Girona
Durant l’aplec hi haurà servei de bar a càrrec
de l’Agrupació Sardanista. Tots els actes
compleixen la normativa per fer front a la
Covid19.
Organitza els Sardanistes, patrocina l’Ajuntament i col·laboren Consell pastoral i Hereu
Riera (programa apart)

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, de 9 a 1 del migdia
POLICIA LOCAL
Tel. 972 47 09 02 · Tel. 619 704 546
policialocal@caldesdemalavella.cat
CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09
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.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat

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
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@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.

Segueix-nos!
@AjCaldesMalavella
bim@caldesdemalavella.cat

@AjCMalavella

@ajuntamentdecaldes

Notícies breus

Gràcies per fer possible la
Festa Major!
Des de la Regidoria de Festes i Seguretat volem fer un agraïment molt especial a totes les
entitats i persones que han fet possible un
any més la Festa Major. I un altre agraïment
molt especial a les veïnes i veïns de Caldes de
Malavella per la responsabilitat, el civisme i la
comprensió mostrada per les restriccions que
hem viscut durant aquesta Festa Major.
Ha estat un any complicat, però
junts ho hem fet possible!

Ballem sardanes al 36è
Memorial Mas Ros
El 22 d’agost vam gaudir del 36è Memorial
Mas Ros amb la Cobla Principal de Llobregat.
A la mitja part es va fer l’entrega de l’ofrena
floral al monument del Mestre Mas Ros, amb
l’acompanyament de la família, la regidora
de festes Gemma Alsina, el president de l’
Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella i l’Hereu i Pubilla de Caldes. A la recta
final del Memorial va sortejar-se una panera
que va guanyar-la una veïna de Canet de
Mar. L’aplec va acabar, abans de la Santa Espina, amb la sardana Poble de Caldes que
va estrenar-se a la plaça on es fa l’aplec el
26 de maig del 79. L’acte es va fer amb totes
les garanties de seguretat per evitar la propagació del virus, els assistents es desinfectaven les mans constantment i s’apuntaven
prèviament a la sardana que volien ballar
per facilitar el seguiment dels contactes en
cas de contagi.

Setembre de 2021

Inscripcions als cursos del
SOLC
El dia 13 de setembre s’obren les inscripcions per a les formacions organitzades des
del Servei d’Orientació Laboral de Caldes
(SOLC) amb l’objectiu de proporcionar eines que facilitin la inserció laboral a persones que estan en cerca de feina, tot i que
pot participar-hi qui ja està treballant.
Els cursos que s’ofereixen aquest curs acadèmic són anglès, informàtica, curs de
manipulador/a d’aliments, curs de carretons
elevadors i càpsules formatives per la cerca de feina. Per a joves d’entre 16 i 29 anys
es durà a terme un PICE d’atenció al client,
preparació de comandes i logística. Com a
novetats, hi ha la renovació del carnet de
carretons elevadors, fes el teu currículum
creatiu i s’obre un nou servei anomenat Espai cerca de feina.

Il·lustració i pintura en la
mostra “3 artistes de Caldes”
Del 20 al 29 d’agost podia veure’s al Casino
Municipal la mostra “3 artistes de Caldes”.
Aquest any hi han participat Eva Masllorens i
Irene Agrafojo amb els seus quadres, i Ferran
Torras amb les seves il·lustracions i dissenys. Es
van poder veure retrats plens de color i formes (Eva Masllorens), il·lustracions amb tecnologies noves i alternatives (Irene Agrafojo)
i treballs de Ferran Torras, actualment resident
a San Francisco (Califòrnia) on desenvolupa la
seva feina amb pintures murals i instal·lacions
artístiques per a empreses i corporacions.
Aquest és un bon aparador i per
tant una bona oportunitat perquè
tres artistes ens mostrin la seva
obra inspirats per l’atmosfera creativa que proporciona el nostre
municipi. Daniel Sancho, regidor
de cultura

Brigada Jove 2021

Records d’estiu jove

Ca La Romana torna obrir!

L’Ajuntament ha contractat a nou joves del municipi durant l’estiu, amb l’objectiu d’oferir-los
una primera experiència laboral i complementar-ho amb formacions per a millorar la seva
ocupabilitat, amb la col·laboració del Consell
Comarcal de la Selva i el Servei d’Orientació
Laboral del municipi.
Durant el mes de juliol van treballar en Nil, la
Marta, en Marc i la Tracy i durant el mes d’agost,
la Raquel, en Ferran, la Noa i l’Adrià, com a peons de la Brigada Jove 2021, els quals han estat
desenvolupant tasques de suport a la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament,
acompanyades de l’Ester, la monitora. I durant
els dos mesos d’estiu, la Berta, ha estat treballant com a Auxiliar d’Administració a l’Oficina
de Turisme.

Com cada estiu durant el mes de juliol 50
joves d’entre 12 i 16 anys de Caldes i altres
municipis han participat en el projecte de
lleure educatiu Casal J de jove que s’ofereix des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. L’equip educatiu del casal treballa
seguint la metodologia d’autogestió, on les
participants són les protagonistes i generadores de les activitats.
Les més esperades han estat les sortides
a la platja, l’excursió al parc aquàtic i la tradicional acampada a Franciac. També hem
gaudit de jocs, gimcanes, tallers a diferents
racons i espais del municipi.
Aquest any hem tingut la sort de comptar
amb el suport de dos joves voluntaris del
poble, que havien estat participants del casal jove en antigues edicions.

El dia 13 de setembre s’obre “Ca La Romana”,
un espai on les persones joves de Caldes de
Malavella són les protagonistes. La proposta
socioeducativa que envolta el dia a dia de
l’Espai Jove, es construeix sobre una mirada
holística i respectuosa.
Des de l’Àrea de Joventut es treballa sobre
els quatre pilars de l’educació proposats per
Jacques Delors: fer, ser, conèixer i conviure.
L’objectiu és treballar els valors creant un espai de convivència on es promou el respecte, les cures, l’acceptació d’una mateixa i de
les altres en un entorn de no judici.
L’acció i participació neix amb la iniciativa de
les persones joves del municipi i la gestió comunitària dels diferents agents del territori.

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.

Per recordar

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

Cada dimarts

Cada diumenge

8 a 13 h · Plaça de la Selva

9 a 13 h · Plaça de l’Ajuntment

Cada dijous

Visita turística guiada

Mercat municipal

Caminada

Fira Mercat

A les 11 h · Oficina de turisme · 3€

8 a 13 h · Casa Rosa

La Policia Local troba un
vehicle implicat en un
robatori amb explosius
El 15 d’agost la Policia Local de Caldes de
Malavella va trobar un vehicle implicat en el
robatori a una sucursal del banc Santander,
a Riudellots de la Selva, amb explosius implicats. Presumptament hi havia dos individus implicats en el robatori, tot i que no van
poder accedir als diners
Després de rebre l’alerta dels Mossos d’Esquadra un agent de la nostra Policia Local va
veure el vehicle que fugia i es dirigira a l’interior del poble. Va ser gràcies a diferents
agents caldencs que finalment va poder-se
localitzar el vehicle en un camp, sense ocupants, obert i ruixat amb benzina
Presumptament hi havia dos individus implicats en el robatori,
tot i que no van poder accedir als
diners

Ens acomiadem de l’estiu
El 3 de setembre al Parc de la Sardana direm
adeu a l’estiu amb l’últim concert de Glopets
d’Estiu de la mà d’Anaïs Vila. Des de principis
de juliol s’han pogut gaudir d’actes de tota
classe i per a tots els públics, des de projeccions de cinema, teatre o concerts. Per garantir les mesures de seguretat les activitats
s’han desenvolupat en espais oberts i amplis, que han permès garantir les distàncies
de seguretat.
Des de principis de juliol s’han
pogut gaudir d’actes de tota classe i per a tots els públics

Dues caldenques guanyen
la medalla de bronze en
el Campionat Europeu de
patinatge de Grups de Xou
i Precisió
Laura Casanovas i Mar Muñoz, patinadores
del CPA Girona, van formar part del campionat de patinatge que es va disputar el
passat 31 de juliol a Lleida. El grup gironí va
aconseguir quedar en tercer lloc en la categoria de Xous Grans gràcies al seu espectacular xou “Ella”. El dia abans, Mar Muñoz
també va competir en la categoria de Xou
Júnior, en què novament va quedar en tercera posició amb “Caos”. Enhorabona a les
dues i a tot l’equip!

Forma’t a Caldes!
En el fullet de l’oferta formativa municipal
del curs 2021-2021 hi pots trobar les formacions i activitats que s’organitzen des
de les diferents àrees de l’Ajuntament. El
pots consultar a la web municipal o amb
els fullets impresos. En l’àmbit de la cultura, s’hi pot trobar informació sobre l’aula
de teatre, l’escola de música i aprendre
català. Pel que fa a esports, el fullet informa de l’oferta de l’Escola esportiva municipal i el Servei d’activitat física municipal.
També hi podem trobar l’oferta de l’àrea
de joventut amb els cursos de monitor/a
i premonitor/a de lleure, un curs de scotters i les Tardes KreActives, així com les
formacions organitzades pel SOLC per
tal de proporcionar eines que facilitin la
inserció laboral. Totes les activitats estan
subjectes a la normativa sanitària vigent.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA

Cementiri / Guals / Ocupació Subsòl /
Escombraries (2n semestre 2021) /Mercat
setmanal (2n semestre 2021) / Clavegueram
(3r trimestre 2021): Setembre – Octubre
Atenció ciutadana en el propi Ajuntament:
tots els dimarts (excepte festius).
Horari: De 9 h a 13 h

Consulta la programació de l’Espai Jove Ca la
Romana a les xarxes socials oficials de l’espai
jove! Jovent de Caldes, no us perdeu la
varietat d’activitats programades, pensades
per a tots i totes!

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
PERÍODE D’INSCRIPCIONS CURSOS DE
FORMACIÓ OCUPACIONAL

Anglès, informàtica, manipulador d’aliments,
carretons elevadors. Inscripcions: A partir del
dia 13 de setembre a l’Oficina de Turisme o
bé a través de la seu electrònica municipal
https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/
Més informació solc@caldesdemalavella.cat
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.

VISITES TEATRALITZADES

Última sessió d’estiu
Setembre: divendres 10, a les 20h
Sessions de tardor
Octubre: diumenge 3 - Fira de l’Aigua (hora a
concretar), dissabte 9 i dimarts 12, a les 11h
Desembre: dissabte 4 i dilluns 6, a les 11h
Sortida des del Parc de la Font de Vaca i finalització a la casa modernista Casa Rosa
Aforament limitat. Venda d’entrades 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 lot “Tasta Caldes”
i gaudeix d’un 10% de descompte a establiments adherits a la campanya.
Més informació: Oficina de Turisme · turisme@caldesdemalavella.cat · 972480103
BEQUES ESPORTIVES PER A LA TEMP. 2021-2022

En marxa els ajuts socials per les activitats d’educació i esports permanents (extraescolars).
Període de sol·licitud:
Del 30 d’agost al 10 de setembre de 2021
Qui ho pot sol·licitar:
Tots aquells infants en edat escolar que
realitzen activitats esportives amb les entitats
esportives de Caldes de Malavella.
Els interessats hauran de sol·licitar hora a Serveis
Socials Municipals per tramitar la SOL·LICITUD.
(Telf: 972 47 04 04)

