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V E R S I Ó



Se celebra la Junta Local de 
Seguretat molt centrada en 
l’àmbit de les ocupacions

Durant la Junta Local de Seguretat, Salvador 
Balliu, va valorar molt positivament la coordi-
nació policial: “hem reactivat i hem enfortit 
aquest òrgan de coordinació entre els dife-
rents cossos de seguretat amb satisfacció. 
Caldes de Malavella és un municipi segur, tal 
com diuen les xifres presentades pels cossos 
que integren la junta, i se segueix treballant 
per millorar la seguretat, el civisme i la convi-
vència”. L’alcalde ha insistit en “la importància 
d’haver recuperat, de manera estable, aquests 
espais de coordinació tan necessaris”.
Pel que fa a les dades delinqüencials del 
2022, es mantenen respecte anys anteriors. 
Les ocupacions, des de 2016 al 2022, han dis-
minuït en un 37%, de 35 a 22 habitatges ocu-



pats. A més, cal destacar, que la intervenció 
de la Policia Local ha impossibilitat portar a 
terme 239 ocupacions noves.
Dels 22 habitatges ocupats a dia d’avui, en 10 
situacions s’està treballant per fer un lloguer 
social per tal de regularitzar la situació de les 
famílies, fruit del protocol de vulnerabilitat 
existent als Serveis Socials de l’ajuntament de 
Caldes de Malavella que discrimina entre ocu-
pacions delinqüencials i que molts cops com-
porten altres problemàtiques delinqüencials, 
i les situacions de vulnerabilitat.
Es va aprofitar l’ocasió per reclamar un aug-
ment de la presència per part de Mossos d’Es-
quadra i un increment d’afectius a la comarca.



Curs de premonitors/es a 
Caldes

Des de l’Àrea de Joventut s’organitza el Curs 
de premonitors/es de lleure, un espai d’apre-
nentatge, descobriments, convivència i co-
hesió, un espai de natura, jocs, valors i ex-
periències. El cap de setmana del 20 i 21 de 
maig, a l’Ermita de Sant Maurici, 20 joves gau-
diran de la formació per a premonitors/es, 
una formació dirigida a iniciar-se en el sec-
tor de l’educació en el lleure i on adquiriran 
coneixement i habilitats per a la dinamitza-
ció d’espais de joc educatius per a infants. 
Aquesta formació, a més, obre la porta a què 
els i les joves del municipi puguin accedir a 
una primera experiència laboral en el Parc 
de Nadal (JAN).
Les inscripcions es poden cursar, els dimarts, 
dimecres i dijous de 16 a 19 hores, fins l’11 
de maig a Ca La Romana.



Descobreix la programació 
per als més petits per aquest 
estiu

Els Casals d’Estiu són una de les activitats més 
esperades de l’any pels infants i també per les 
famílies. Amb l’arribada de la calor i de l’estiu, 
arriba una nova programació de l’oferta es-
portiva i de lleure de Caldes de Malavella. En-
guany la programació organitzada per l’Ajuta-
ment ve farcida d’activitats lúdiques, culturals i 
pedagògiques per la joventut de Caldes. To-
tes les activitats van adreçades a infants nas-
cuts a partir de l’any 2020 fins a l’any 2011. Un 
espai en què els nens i nenes poden jugar, 
gaudir, relacionar-se i aprendre d’una manera 
lúdica a més d’un ajut en la conciliació familiar 
en temps de vacances escolars.
Les preinscripcions es podran cursar del 15 
al 19 de maig i el dijous 11 de maig se cele-
brarà una reunió informativa al pavelló.



Un sant Jordi carregat 
d’activitats  

Caldes ha viscut una de les dates del calen-
dari més boniques i especials a Catalunya. El 
23 d’abril es va celebrar amb molt d’èxit la di-
ada de Sant Jordi, una jornada dedicada als 
llibres, les flors o el bon temps en companyia. 
Al Casino Municipal es va fer el lliurament de 
premis del 20è Concurs de Mi-croliteratura 
Joaquim Carbó, on  es va poder escoltar les 
obres guardonades. Un pèl més tard, a les 
12, la companyia La Pera Llimonera va oferir 
l’espectacle infantil “Un vestit nou per l’em-
perador” al Teatre – Cinema Municipal. Final-
ment, les sardanes van ser les protago-nistes 
de la tarda amb una audició a càrrec de La 
Flama de Farners, en un acte organitzat per 
l’Agrupació de Sardanistes. 



Merescut homenatge a la 
vellesa   

El passat dimarts 18 d’abril l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella va organitzar la festa d’ho-
menatge a la vellesa amb l’objectiu d’home-
natjar i donar reconeixement a les persones 
grans del poble. L’alcalde, Salvador Balliu, va 
voler reconèixer la feina i l’esforç que tots ells 
han fet pel poble “el poble que te-nim avui 
és fruit del vostre treball i constància per mi-
llorar Caldes.
L’acte va reunir a mes de 230 persones al di-
nar i va finalitzar amb un concert a l’auditori 
del grup Calidae que va fer les delícies de to-
tes les persones allà presents amb ritmes de 
swing, havaneres, sardanes, boleros…



Placa fotovoltaica al CEIP 
Sant Esteve

Ja està finalitzada la instal·lació solar fotovoltaica al 
CEIP Sant Esteve. Finalment s’ha instal·lat 8,2 kWp 
de potència mitjançant 15 mòduls fotovoltaics. 
Això permetrà una producció estimada d’energia 
de 13.595,35 kWh, autoconsumida al 100% i que 
suposarà una cobertura solar d’un 88% de l’ener-
gia requerida per al correcte funcionament del 
centre. 
Aquesta instal·lació permetrà generar energia 
elèctrica a través de l’ús de panells solars de for-
ma sostenible i neta, la qual cosa reduirà la de-
pendència de fonts d’energia no renovables, la 
despesa elèctrica i ajudarà a preservar el medi 
ambient reduint la contaminació produïda per la 
producció d’energies fòssils i reducció de la pet-
jada de carboni. Ha tingut un cost de 14.991,05 € 
dels quals 4.500 € han estat subvencionats per la 
Diputació de Girona.



Tornada la parada de 
l’agent ambiental al 
mercat

Des de Setmana Santa el mercat del primer 
i tercer dimarts de mes torna a acollir la pa-
rada de l’agent ambiental per assessorar a la 
població de com reduir el volum de residus 
i com reciclar de la millor manera.
Si teniu dubtes del sistema porta a porta, del 
reciclatge d’algun producte... no ho dubte i 
aproximeu-vos a la parada i us explicarà com 
potenciar l’ús de la recollida selectiva de for-
ma correcta als vostres habitatges i us donar 
suport i consells en tots aquells dubtes que 
tingueu.
El primer dia es va fer obsequi a totes les per-
sones que s’hi van atansar, una bossa de ràfia 
verdes amb missatges per millorar la recolli-
da de vidre.



El MIC omple de futbol 
Caldes   

El MIC és un torneig de futbol base interna-
cional que porta a la Costa Brava alguns dels 
clubs i seleccions nacionals més potents de 
tot el món en diferents categories.
Un any més, del 5 al 7 d’abril, Caldes de Ma-
lavella va acollir partits d’aquest torneig en-
guany de la categoria U19 d’equips com la 
U.E. Caldes, el F.C. Barcelona, el Valencia C.F. o 
el Villareal C.F. Van ser dos dies de gran nivell 
futbolístic, fet que es va comprovar en la gran 
afluència de públic, hi va haver moments on 
el camp de futbol va quedar petit.
El MIC reuneix a milers de joves jugadors i ju-
gadores provinents de tot el món. Jugadors 
com Messi, Marcelo o Neymar han jugat de 
joves al MIC. Qui sap si algun dels jugadors 
que va trepitjar la gespa de Caldes d’aquí uns 
anys serà una estrella del futbol?



El Mercat ampliarà l’oferta 
amb parades noves amb 
llicència 

El Mercat del dimarts atorga tres noves llicèn-
cies per 15 anys per complementar l’oferta ac-
tual d’aquest mercat de venda no sedentària 
i donar més varietat de productes per atreure 
tant als clients habituals com a futurs visitants i 
a nova clientela.
Després de valorar les propostes presentades, 
la previsió és que s’atorguin 3 noves llicències 
a parades de venda de roba d’home i dona, 
calçat i joguines i regals.
La incorporació de noves parades contribu-
eix a promoure el mercat del dimarts, com un 
lloc de referència de qualitat, diversitat, pro-
ximitat i de tracte personalitzat; així com a mo-
tor de reactivació del comerç local.



Èxit de la 15a edició del 3x3 
Caldes de Malavella de nou 
amb 3 espais de joc

Diumenge 26 de març, Caldes de Malavella 
es va convertir en la seu del bàsquet català en 
la modalitat olímpica de 3x3 amb 16+1 pistes 
de joc habilitades durant tot el matí. Amb una 
participació de 152 equips, i més de 600 ju-
gadors/es repartits en 7 categories d’Escola a 
Sènior, totes a excepció de l’Escola amb com-
petició femenina i masculina.
La prova que se celebra a Caldes de Mala-
vella és la més concorreguda de Catalunya 
sota aquest format -i en format únic de mig 
dia- essent així la més gran que se celebra a la 
província de Girona.  Per a l’alcalde, Salvador 
Balliu: ‘’Aquest any ha estat un nou èxit i s’ha 
pogut gaudir de l’esport que tant ens agrada 
amb diferents participants d’arreu de Catalu-
nya, portant el nom del nostre poble més en-
llà de les terres gironines”.



Una aplicació per obrir el 
tancat dels contenidors

El tancat on se situen els contenidors per llan-
çar els residus a Caldes es pot obrir a través 
d’una aplicació mòbil. L’aplicació PRODEIX 
es pot trobar a Google Play o Apple Store. 
Un cop instal·lada al dispositiu electrònic, cal 
registrar-se. S’han d’emplenar totes les da-
des del formulari i en la casella “Codi targe-
ta” s’ha d’anotar el número de la clau elec-
trònica verda amb les inicials de la població. 
Un cop finalitzat el procés, es rebrà un cor-
reu electrònic amb la contrasenya per activar 
l’aplicació.   
Per obrir la porta del recinte, la persona s’ha 
de situar davant la porta i indicar quin residu 
es dipositarà i tenir l’aplicació oberta en aquell 
moment. Quan es premi el botó “Obrir”, la 
porta pot tardar fins a 30 segons a reaccio-
nat.



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.

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

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES 
DE MALAVELLA (SOLC)
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



INSCRIPCIONS FIRA D’OPORTUNITATS JUNY 
2023
El pròxim diumenge 11 de juny torna una 
nova edició de la Fira d’oportunitats, el 
gran mercat solidari obert a tothom interes-
sat en vendre, regalar o intercanviar objec-
tes de la seva propietat.  
Informació i inscripcions: Del 22 de maig 
al 9 de juny a les 14 h Les inscripcions són 
obligatòries i es realitzaran electrònica-
ment a través del tràmit “Inscripció a la fira 
d’oportunitats” disponible a la seu electrò-
nica municipal (http://caldesdemalavella.
eadministracio.cat/). També es podran rea-
litzar  presencialment a l’Oficina de Turisme 
de dilluns a diumenge de 10 a 14h.
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