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C O R O N A V I R U S

El BIM d’aquest mes de maig, de manera ex-
traordinària i degut a les mesures per frenar el 
contagi del Coronavirus Covid-19, és online i 

té un format diferent. 



N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

Els infants poden 
sortir de casa 

El BOE publica l’autorització de la sortida dels 
menors de 14 anys al carrer, a partir del diu-

menge 26 d’abril



Els nens i nenes no han de sortir amb els pa-
res a la força. Com diu l’ACM:

Els menors podran acompanyar un adult res-
ponsable en els desplaçaments autoritzats du-
rant l’estat d’alarma (compra d’aliments, tras-
llat al banc, visita al metge, etc.)

A més, els menors de 14 anys podran fer un 
passeig diari amb les següents condicions:
• Màxim 1 hora de duració, entre les 9:00h i 
les 21:00h.

• Màxim de tres menors acompanyats sem-
pre d’un adult responsable que hi convisqui o 
persona empleada de la llar que se n’encarre-
gui.

• A una distància no superior a un quilòmetre 
del domicili del menor.

• El grup haurà de mantenir una distància 
d’almenys dos metres amb les altres perso-
nes.

• No es permet l’accés a espais recreatius in-
fantils a l’aire lliure ni a instal·lacions espor-
tives.

• S’haurà de complir amb les mesures de pre-
venció i higiene enfront el COVID-19 indica-
des per les autoritats sanitàries.

• Se n’exclou els menors amb símptomes o 
en aïllament domiciliari per haver estat di-
agnosticats o en contacte amb COVID-19.

A la web trobareu un document que us ajuda-
rà a explicar les restriccions als més petits de 
casa i també el BOE on es publica la mesura. 

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3593-a-partir-del-26-d-abril-els-nens-i-nenes-poden-sortir-al-carrer


N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

Ja es pot sortir al 
carrer a passejar 

o a fer esport
Des del 2 de maig ja es pot sortir al carrer per 
passejar o fer esport, sempre que es mantin-
guin les franges horàries establertes. 
Consulta tota la informació aquí 

N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

Reobertura 
al públic de 

comerç minorista 
(botigues) i de 
serveis, inclosa 

restauració i 
hostaleria

A partir del 4 de maig inclòs, s’ha autoritzat la 
reobertura al públic dels locals i establiments 
de comerç minorista (botigues) i de serveis 
professionals (reparacions, perruqueries i 
centres d’estètica, etcètera), inclosa la restau-
ració i l’hostaleria, amb determinades condi-
cions de seguretat.
Consulta les Preguntes Freqüents i la guia de 
bones pràctiques i protocols aquí 

 https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3600-ja-es-pot-sortir-al-carrer-per-passejar-i-fer-esport
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3601-reobertura-al-public-de-comerc-minorista


N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

 Torna el mercat 
del dimarts i la 

fira-mercat dels 
diumenges 

A partir del dimarts 28 d’abril es reobre el 
mercat dels dimarts. 

El mercat es situarà com de costum a la Plaça 
de la Selva de 8 a 13:30 h. 



E S  T O R N A  A  O B R I R  A L  M E R C A T  A M B  L E S  S E G Ü E N T S 
R E S T R I C C I O N S :

• Només es podrà realitzar la venda dels pro-
ductes següents: alimentació, begudes, ali-
mentació animal i productes higiènics. Tam-
bé es podrà vendre planter d’horta.

• No es permetrà tocar els productes per part 
dels clients, excepte que sigui amb guants 
d’un sol ús quan el paradista pugui facili-
tar-los

• Els paradistes hauran d’extremar les mesu-
res preventives seguint les recomanacions 
del Departament de Salut.

• Les parades se situaran entre elles a una dis-
tància mínima de 2 metres a banda i ban-
da (confrontant) i de 6 metres cap endavant 
(enfrontant).

• Els clients hauran de respectar la distància 
de 2 metres i esperar el seu torn formant una 
cua de manera que només hi hagi 1 persona a 
primera línia de la parada

• Els accessos es regularan per evitar aglo-
meracions i garantir que no se supera 1/3 de 
l’ocupació de l’espai i no es concentren més 
de 1.000 persones.

A la pàgina web hi trobaràs tota la informació del 
mercat actualitzada, i també les recomanacions 
en mesures d’higiene per a marxants i clients.

Des de la regidoria de Promoció Econòmi-
ca s’està treballant en la reobertura de la Fira 
Mercat dels diumenges  (a partir del diumen-
ge 10 de maig). L’horari comercial serà de 8 a 
14h i l’accés per Ctra. Llagostera.



N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

Recorda! Només 
pots sortir de 

casa si...
Recorda que seguint les restriccions de movi-
litat distaces per la Generalitat de Catalun-
ya i el Govern Espanyol, s’ha decretat l’estat 
d’ALARMA i segueix vigent  el confinament. 

Només pots sortir de casa:
• Per comprar productes de primera necessi-
tat

• Per anar al metge o al banc
• Per anar a treballar 
• Per cuidar persones grans o dependents
• Per cuidar de les mascotes: només una per-
sona per gos, en sortides de 15 minuts i a un 
màxim de 100 metres de distància 

• En cas de força major
• Si surts de casa a passejar o a fer esport, fes-
ho en les franges establertes. Troba més in-
formació en aquest BIM o a l web municipal. 

Surt de casa sempre de forma individual, tret 
per acompanyar a persones dependents o cau-
sa justificada. Intenta dur a sobre el teu Certi-
ficat autoresponsable de Desplaçament (més 
informació en aquest mateix bIM i a la web 
municipal). . 
Des del diumenge 26 d’abril els infants tam-
bé poden sortir. Poden fer-ho una hora al dia, 



acompanyats d’un adult i no més lluny d’un 
km de distància. En aquest mateix butlletí hi 
trobareu la informació més desenvolupada. 
Des del dissabte 2 de maig també es pot sortir 
a passejar i a fer esport: de 6 a 10 h i de 20 a 
23 h els adults, la gent gran de 10 a 12 i de 19 
a 20 h i els nens i nenes de 12 a 19 h. 
A partir del dilluns 4 de maig poden tornar a 
obrir petits comerços, sempre que es mantin-
guin les distàncies, els clients han de demanar 
cita prèvia, no poden tornar a obrir de mo-
ment centres comercials, i la restauració pot 
pferir servei a domicili o recollida a l’establi-
ment. També s’han de seguir unes mesures es-
trictes de neteja.



N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

Pas endavant en 
la construcció de 
la nova Escola de 

Música 
Dilluns 27 d’abril en el ple extraordinari que 
es va celebrar telemàticament es va aprovar 
l’expedient de contractació d’obres del nou 

equipament municipal 

El contracte d’obres que s’ha aprovat té per 
objecte dur a termes les obres incloses en el 
Projecte d’obres Escola de música i d’adults de 
Caldes de Malavella, aprovat definitivament 
en el ple del 25 de juliol de 2019.

El pressupost base de la licitació és de 
1.115.350,76€ i les obres, que tindrien una 
durada de 18 mesos, començarien després de 
la formalització amb la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. 

El nou equipament disposarà de 4 aules in-
dependents, 3 aules de grup, 1 auditori, 1 sala 
d’espera, biblioteca i sala de reunions entre 
d’altres. 
L’edifici anirà situat a on abans hi havia les ca-
ses dels mestres. 
La nova aula de música és àmpliament de-
manada pels caldencs i caldenques, degut al 



nombre creixent d’alumnes del Servei d’Edu-
cació Musical i degut al fet que mai fins ara hi 
ha hagut un lloc fixe per impartir aquest tipus 
de formació.
Aquest nou edifici, però serà un espai poliva-
lent on poder fer diversitat d’activitats cultu-
rals i educatives.

L’expedient de contractació d’obres s’ha apro-
vat per 7 vots a favor (junts per Caldes i PSC) 
i  6 abstencions (SomCaldes, En Comú Po-
dem, Ciutadans, ERC) .

En el ple extraordinari també s’ha aprovat, 
per unanimitat, la moció presentada per Junts 
per Caldes de Malavella segons el qual l’Ajun-
tament de Caldes es suma al decàleg per a la 
recuperació socioeconòmica dels municipis 
de Catalunya. 

Dins de l’apartat d’Activitat de control s’ha do-
nat compte de la gestió municipal de la Co-
vid19. 



N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

L’Oficina de 
Turisme de 
Caldes de 

Malavella llança 
un nou repte 
per conèixer 

Caldes, des de les 
finestres

L’Oficina de Turisme de Caldes de Malavella 
repta a la població amb un nou concurs de la 
campanya “Coneix Caldes virtualment”: #el-

meuCaldes



Amb el nou concurs “Caldes des de la teva 
finestra”, que estarà vigent mentre dura l’estat 
d’alarma, es podran publicar fotografies amb 
el paisatge caldenc que els usuaris veuen des 
de casa seva.

L’Oficina de Turisme va iniciar la setmana del 
16 de març una campanya de comunicació a 
les Xarxes Socials per entretenir el confina-
ment i poder seguir donant a conèixer Caldes, 
no aturant la tasca de difusió del patrimoni 
que habitualment es fa des de l’Oficina, ve-
hiculant-lo via les Xarxes Socials “Caldes és 
benestar”. La campanya va ser impulsada per 
les etiquetes #coneixCaldes #caldesdemalave-
lla #stayintouch i #iwillsurvive. Amb aques-
ta campanya es va impulsar un concurs ano-
menat “Secrets de Caldes” del que en data de 
7 d’abril s’ha publicat el guanyador del premi 
que consistia en dos circuits termals als bal-
nearis de la població.

El concurs estava obert a tots aquells inter-
nautes que visualitzessin els vídeos publicats 
en el canal de youtube de l’Oficina de Turisme 
de Caldes i que responguessin correctament a 
deu preguntes sobre el seu contingut.

Amb la finalització d’aquest primer concurs, 
es llença un nou repte anomenat “Caldes des 
de la teva finestra”, i consisteix en poder te-
nir una perspectiva diferent dels paisatges de 
Caldes, mitjançant la publicació de fotografi-
es que els caldencs publiquin a les xarxes so-



cials amb el hashtag: #elmeuCaldes. El pre-
mi d’aquest nou concurs seran igualment dos 
circuits termals al Balneari Prats i al Balneari 
Vichy Catalán.

Una altra acció que dinamitza les xarxes 
aquests dies és l’anomenada “Cada dia, el nos-
tre bon dia” mitjançant la qual es comparteix 
a Twitter, Facebook i Instagram una fotografia 
del patrimoni de Caldes alhora que es difon 
un missatge de tranquil·litat i d’optimisme 
en aquesta situació excepcional. S’informa, 
igualment, que tot i estar tancada l’Oficina de 
Turisme, es continua fent atenció telefònica, i 
es vincula cada publicació amb un enllaç de la 
web de turisme www.visitcaldes.cat 

https://www.visitcaldes.cat


N O T Í C I E S  P R I N C I P A L S

Nou servei de 
recollida de 

residus per a 
afectats del 
Coronavirus

Q U I  P O T  R E B R E  A Q U E S T  S E R V E I ?

Aquest servei només és per persones que han 
donat positiu amb la prova, casos probables 
amb símptomes que estan aïllats per indicació 
mèdica i per a les persones que han d’estar aï-
llades per haver estat en contacte amb positius 
confirmats o probables per simptomatologia.

Q U A N  E S  F A R À ?

Cada dilluns, dimecres i divendres de 8h a 14h

C O M  P U C  R E B R E  A Q U E S T  S E R V E I ?



Si s’està dins del grup de persones de risc que 
poden rebre el servei, trucar a la Policia Mu-
nicipal de Caldes de Malavella 619704546 i 
donar-se d’alta del servei.

C O M  H E M  D E  T R A C T A R  E L S  R E S I D U S  A  C A S A ?

Habitatges amb pacients amb diagnòstic posi-
tiu o en quarantena
Cal posar els residus dins de tres bosses de la 
següent manera:
Bossa 1 – En un cubell dins de l’habitació de 
la persona afectada (el cubell preferiblement 
amb tapa i pedal d’obertura). S’hi posa el total 
que genera aquesta persona, inclòs el material 
d’un sol ús (guants, mocadors, mascaretes...), 
sense fer cap mena de separació ni reciclatge. 
Quan es treu aquesta bossa s’ha de tancar bé i 
introduir-la dins labossa 2 d’escombraries.
Bossa 2 – En un cubell fora de l’habitació o 
en un lloc airejat.
En aquesta bossa, a més de la bossa 1, s’hi di-
positaran els guants i mascaretes utilitza-
des de la persona cuidadora. Quan es recull 
aquesta bossa s’ha de tancar bé i introduir-la 
dins la bossa 3 d’escombraries.
Bossa 3 – Sense cubell
A l’hora de retirar els residus, s’agafa la bossa 
3 i s’hi posa a dins la bossa 2, a més de tota la 
resta dels residus de la llar sense separació de 
fraccions. Serà tractada com a rebuig per tant 
cal tancar-la molt bé abans de treure-la a fora. 
Immediatament després cal fer una compler-
ta higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys 
durant 40-60 segons.



Només per aquelles persones donades d’alta 
d’aquest servei especial, la recollida de la bos-
sa 3 es farà dilluns, dimecres i divendres de 
8h a 14h. Quan arribi l’equip de recollida se’ls 
trucarà a casa per recollir-los la bossa. En el 
moment de la recollida caldrà respectar la dis-
tància de seguretat i el personal portarà tots 
els elements de protecció necessaris.

H A B I T A T G E S  S E N S E  P O S I T I U S  N I  Q U A R A N T E N A

La recollida de residus es continuarà realit-
zant normalment en els dies habituals en les 
contenidors. Per tal d’extremar precaucions 
es recomana l’ús de proteccions, mascareta o 
com a mínim guants, per tirar les bosses als 
contenidors. Recordem que els guants de là-
tex o nitril no són envasos i per tant no van al 
contenidor groc dels envasos sinó al conteni-
dor gris del rebuig.

Iniciativa de la regidoria de medi ambient.



En procés de canvi cap a la 
recollida de residus porta a porta

En el butlletí del mes de febrer, ja us 
anunciàvem la determinació de Caldes 
de substituir l’actual sistema de recolli-
da de residus per un nou model capaç 
d’assegurar millors resultats de reciclat-
ge, com és el porta a porta.

I us vam introduir les tres causes primor-
dials que fan necessari aquest canvi:

La protecció del 
medi ambient

Noves normatives 
europees i 
catalanes

L’increment de 
cost dels residus 
mal separats

Pel fet que es va haver d’anul·lar la re-
unió informativa prevista pel mes de 
març, avui us expliquem breument en 
què consisteix un servei de recollida de 
residus porta a porta i perquè té una in-
cidència tan positiva en el primer motiu 
essencial, que és el medi ambient.
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TU QUÈ 
GENERES, 
RESIDUS 

     O...
MATÈRIES 
PRIMERES

E S P E C I A L  P O R T A  A  P O R T A



EN QUÈ CONSISTEIX LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS PORTA A PORTA?
Porta a Porta vol dir dipositar els resi-
dus a la porta de casa correctament se-
parats en les fraccions que ja coneixem: 
Orgànica, Resta, Envasos, Paper...i Vidre. 
Pel que fa al vidre, preveiem mantenir la 
seva recollida amb els mateixos conteni-
dors del carrer. 

PER QUÈ ES RECICLA MÉS AMB AQUEST 
MODEL?
Amb la recollida porta a porta, el reci-
clatge és obligatori i cada llar es respon-
sabilitza directament de deixar els seus 
residus ben separats a la porta de casa 
seva.  Per facilitar aquest control, com a 
mínim un dels cubells emprats porta un 
xip electrònic que l’identifica amb l’adre-
ça de la llar.

PER QUÈ RECICLAR ÉS BO PEL MEDI 
AMBIENT?
Per molts motius transcendentals que, a 
més a més, lliguen medi ambient i eco-
nomia: els residus reciclats no són altra 
cosa que recursos que permeten fabri-
car nous productes de consum; i això in-
flueix directament en l’estalvi de matèri-
es primeres del planeta.

D’aquí ve el lema de la ruleta de la fortu-
na que encapçala aquest escrit: Tu què 
generes...residus o matèries primeres?

Algunes llars de Caldes han estrenat els avan-
tatges de la recollida porta a porta durant la 
crisi de la Covid-19 acollint-se al servei parti-
cularitzat que ofereix l’Ajuntament a les per-
sones en situacions especials. 

Iniciativa de la regidoria de medi ambient.



Durant el confinament 
seguim reciclant!



M E D I  A M B I E N T

Siguem cívics, utilitzem 
la deixalleria o la 
recollida Porta a Porta
Recentment s’ha detectat un mal ús de les es-
tacions de reciclatge on s’hi troben dipositats 
residus de gran volumi a on s’hi troba un gran 
desordre sense fer ús dels contenidors. 

Des de l’Adjuntament es fa una crida al civisme, 
i a utilitzar la deixalleria o el servei de recollida 
Porta a Porta que es fa dues vegades al mes. 

Trobareu més informació sobre la recollida de 
voluminosos porta a porta aquí. 
Aquest servei és gestionat des de la regidoria 
de Medi Ambient.

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3571-es-recullen-els-voluminosos-casa-per-casa-dues-vegades-al-mes


# E M Q U E D O A C A S A

Segueixen els controls 
policials, queda’t a casa!



M A S C A R E T E S

Quan puc anar a buscar 
la meva mascareta a la 
farmàcia?

A partir del dilluns 20 d’abril les farmàcies 
van rebre les primeres mascaretes, que es po-
den anar a buscar gratuïtament amb la targeta 
sanitària. 

Recorda que si no t’has de desconfinar, no és 
necessari que surtis de casa! Consulta més in-
formació a la web

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3584-quan-puc-anar-a-buscar-la-meva-mascareta-a-la-farmacia


M A S C A R E T E S

Es reparteixen 
mascaretes infantils

El dimarts 28 d’abril es van estar repartint 
mascaretes infantils a l’escola la Benaula. De 
moment s’han cosit prop de 1200 mascaretes 
infantils. Si no vas poder recollir les masca-
retes per la teva mainada trobaràs mascaretes 
infantils a les Llibreries Tau i Solés. 

Les mascaretes d’adults estan repartides a di-
ferents comerços com Carns Ivan, l’Agroboti-
ga, Clarel o la Dietètica de Caldes.

Gràcies a tots els voluntaris i voluntàries per 
fer-ho possible! 



C I V I S M E

Els guants i les 
mascaretes a la 
paperera!

És important que els guants i les mascaretes 
es dipositin a les papereres i no es tirin a terra. 
Trobar-se guants i mascaretes a terra augmenta 
al risc de contagi. Siusplau, siguem cívics!



El diumenge 10 de maig a les 12 h del 
migdia viu l’aplec de la sardana! 

Treu la ràdio al balcó, sintonitza Caldes 
FM al 107.9 i fem poble tots junts!
També pots escoltar la ràdio online a: 
http://radioplayer.es/web/caldesfm/

Aplec de la 
Sardana 2020
Escolta i balla Poble de 
Caldes, de Francesc Mas Ros



B R E U S

Nous programes 
especials a Caldes FM
L’emissora municipal Caldes FM (107.9) 
incorpora dos nous espais fixes relacionats 
amb la situació que patim:

• Consells de salut amb la Doctora Carolina 
Roig (CAP de Caldes) els dimarts a les 18:15, 
els dimecres a les 11:15 i els diumenges a les 
9:15

• Consells de dret laboral amb l’advocat Santi 
Pérez els dimecres, dijous i dissabtes

• També recomanacions dobre la situació 
cada 30 minuts



A la ràdio municipal també hi trobareu els 
Contes Confinats (a les 10 h, les 17 i les 19 
h de dilluns a diumenge). Podeu enviar un 
whatsapp amb el vostre conte al 663 896 233. 
L’alcalde Salvador Balliu és entrevistat a la rà-
dio dues vegades per setmana per parlar d’alc-
tualitat local. 

També a les 12 i a les 20 h de dilluns a diven-
dres hi ha les històries de músics amb Antoni 
Mas, i l’Altell Sardanista amb Josep Canaleta 
els diumenges a les 12 h i els dijous a les 13 h. 
A més de música les 24 hores del dia i la mis-
sa els dissabtes a les 20 h. 

Ara també pots seguir CaldesFM online!: 
http://radioplayer.es/web/caldesfm/

http://radioplayer.es/web/caldesfm/


B R E U S

Celebrem Sant Jordi 
des del balcó
Aquest any i degut al Covid19 no s’ha pogut 
celebrar la diada com de costum. No estava 
permesa la venda directa de roses i llibres en 
cap establiment de venda al públic. 



Seguint les recomanacions de la Generalitat 
la diada no s’ha celebrat, tot i que s’ha dema-
nat als caldencs i caldenques que guarneixin 
el seu balcó o façana amb elements decoratius 
de la Diada.  

En total es van fer arribar una cinquantena 
de fotografies a les xarxes socials de l’Ajunta-
ment, que es van difondre per tal de compar-
tir-les amb tothom. 

El mateix dijous 23 d’abril la Biblioteca també 
va fer pública la llegenda explicada de mane-
ra particular per la Pallassa Bleda, ho va fer a 
través de Facebook. 

Al vespre, i després dels aplaudiments, l’Agru-
pació Sardanista i Caldes FM (107.9) van pro-
posar als caldencs de treure la ràdio al bal-
có per sentir i ballar junts la sardana Rosa de 
Sant Jordi de Fèlix Martínez i Comín. La Poli-
cia Local, en la seva ronda habitual també van 
posar la sardana als altaveus. 

A les xarxes socials es pot veure un resum de 
com es va desenvolupar aquesta activitat. 
Feliç diada!



B R E U S

Tot i el confinament la 
Malavella no s’atura!
El darrer cap de setmana d’abril Caldes de 
Malavella havia de lluir de valent amb la 
celebració de la Festa de la Malavella. No 
va ser possible degut al Covid19 però seguint 
la dinàmica de la celebració de Sant Jordi 
uns dies abans els caldencs i caldenques van 
guarnir els balcons i façanes amb elements de 
la Malavella. 



També hi va haver valents i valentes que es 
van disfressar d’algun personatge de la llegen-
da: la Malavella, en Maurici, en Suc de Bruc o 
la Seclina. 

A les 20:05 h es podia sentir la Polca de la 
Malavella per CaldesFM (107.9) i també pels 
altaveus de la patrulla de la Policia Local que 
voltava pel poble. 

Es van fer arribar a les xarxes d el’Ajuntament 
una vintena de fotografies, a través dels comp-
tes oficials del consistori de la Festa de la Mala-
vella. També es van utilitzar les etiquetes #fes-
tadelamalavella2020 i #malavellaconfinada



B R E U S

Fes exercicis des de 
casa
Des de la regidoria d’esports proposen de 
desconnectar una estona tot fent exercici físic 
amb els tècnics del Servei d’Activitat Física 
Municipal.

A la web hi podreu trobar exercicis d’esquena, 
pilates, tonificació general, ioga, exercicis per 
l’edat d’or o estiraments entre d’altres. 
Recorda que l’Organització Mundial de la 
salut recomana fer exercici a casa i que ens 
mantinguem actius! 
Consulta els exercicis aquí i segueix-los a 
Youtube! 

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3577-des-de-casa-fes-exercici


B R E U S

Formació per a 
empresaris del 
sector turístic: 
#formacióturismecat
Des de la Direcció General de Turisme es posa 
a disposició un nou format online gratuït 
dels cursos del pla #formacióturismecat, 
una de les iniciatives pròpies del seu àmbit 
d’actuació que se suma a la resta de mesures 
econòmiques i de servei que des del Govern 
de la generalitat s’estan duent a terme per 
combatre els efectes de la COVID-19 en el 
sector turístic.

De cara a les properes setmanes s’han pro-
gramat nous cursos perquè el sector turístic 
es pugui continuar formant per donar el mi-
llor servei tan bon punt puguem tornar a re-
bre els nostres turistes. La formació es fa en 
streaming i algunes sessions també estan dis-



ponibles en la modalitat d’autoformació a tra-
vés de càpsules gravades pel formador/a. Les 
temàtiques giren entorn la transformació di-
gital, estratègies de captació i fidelització de 
clients, millora de la productivitat i analíti-
ques web, entre d’altres. Podeu consultar les 
sessions i fer la inscripció corresponent a tra-
vés d’aquest enllaç.  

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar 
en contacte amb Estrella Montalvo, d’Eurecat 
Centre Tecnològic al correu estrella.montal-
vo@eurecat.org

Esperem que aquestes propostes us siguin 
útils en aquests moments complicats.

http://www.e-nvia.com/redirect.php?r=geytqnzrfqytemztfq3tknzrgqwdsobrhezdc
mailto:estrella.montalvo%40eurecat.org?subject=
mailto:estrella.montalvo%40eurecat.org?subject=


B R E U S

Subvencionat el 
Festival El Gust de la 
Paraula
La Diputació de Girona ha atorgat a 
l’Ajuntament de Caldes una subvenció per 
la darrera edició d’El Gust de la Paraula 
celebrada el passat mes de novembre 



El projecte presentat per l’Àrea de Turisme a 
la unitat de Cooperació Cultural de la Dipu-
tació per a concórrer a la subvenció de Crea-
ció de Públics per a la Cultura ha estat el se-
gon projecte amb més puntuació de tots els 
presentats en aquesta concurrència oberta als 
ens locals.

El projecte, en essència, mostrava que mitjan-
çant les activitats d’El Gust de la Paraula es té 
per finalitat difondre la filosofia d’un muni-
cipi de benestar, culturalment molt actiu, es-
sent la demostració que aglutinant diferents 
estaments del poble, dirigits des de la Biblio-
teca i l’Oficina de Turisme, pot resultar un be-
nefici tant pel públic, com pel comerç i l’hos-
taleria de la vila.

Tot i ser un festival modest, de petit format, 
han valorat positivament que dibuixi una 
clara tendència a una notable capacitat de 
creixement per a futures edicions. Un dels 
pilars més puntuats per part del comitè del 
projecte rau precisament en l’elevat esforç de 
coordinació amb tots els agents implicats en 
la seva organització i en captivar de manera 
transversal el públic objectiu.



B R E U S

Recull de mesures 
econòmiques de 
la Generalitat i 
el Govern per a 
empreses, autònoms i 
professionals
La Finestreta Única Empresarial, del Depar-
tament d’Empresa, ofereix un servei d’atenció 
digital a les empreses, autònoms i professio-
nals per informar de les mesures adoptades 
en matèria econòmica pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per 
fer front a la situació excepcional provocada 
per la COVID-19.
 
Podeu consultar el llistat a la web municipal

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3569-ajuts-i-prestacions-per-a-autonoms


B R E U S

Borses de treball 
d’emergència del 
Covid19
Atesa la situació d’emergència pel COVID19 
les persones que s’inscriguin en aquestes ofer-
tes passaran a formar part d’unes borses de 
treball del SOC que serviran per cobrir les va-
cants dels centres assistencials públics o pri-
vats de Catalunya. Aquestes borses de treball 
només es mantindran actives mentre duri la 
situació d’emergència del COVID19.

També hi ha en marxa una borsa de treball 
per cobrir contractacions de la campanya de 
recollida de la fruita del 2020.

Consulta la informació a la web municipal

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3580-borses-de-treball-d-emergencia-del-covid19 


B R E U S

La Diputació de Girona 
atorga una subvenció 
de més de 20.000€ 
per a desenvolupar 
projectes vinculats 
a la promoció i al 
desenvolupament 
econòmic local
L’Ajuntament de Caldes de Malavella a través 
de l’àrea de promoció econòmica ha obtingut 
la condició de beneficiari a tres convocatòries 
de subvencions adreçades als membres de 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Girona, xarxa a 
la qual l’Ajuntament està adherida.



A la convocatòria de subvencions per elabo-
rar plans d’actuació i documents de planifi-
cació sectorial l’Ajuntament ha obtingut l’im-
port màxim d’ 11.000,00€ amb el document 
de planificació “Pla de dinamització comer-
cial de Caldes de Malavella”. Aquesta subven-
ció permetrà encarregar la redacció d’aquest 
document de planificació amb l’objectiu de 
conèixer i analitzar la situació del comerç lo-
cal de Caldes per tal d’impulsar accions orien-
tades a revitalitzar i ajudar a créixer el comerç 
local del municipi.

Enguany també s’ha obtingut la condició de 
beneficiari a la convocatòria de subvencions 
per a fomentar projectes singulars de desen-
volupament econòmic. En aquest cas, l’im-
port obtingut ha sigut de 5.445,00€ i l’objec-
tiu és poder executar les accions recollides al 
document de planificació que va ser subven-
cionat l’any passat i que portava per títol “Pla 
d’acció del patrimoni com a dinamitzador 
econòmic i comercial”.

La última línia de subvenció a la qual s’ha pre-
sentat projecte ha sigut la subvenció per fomen-
tar projectes i accions de promoció econòmica, 
subvenció que rep anualment l’Ajuntament de 
Caldes. En aquest cas, s’han obtingut 4.000,00 
€ amb els quals s’han pogut dur a terme la for-
mació ocupacional i els tallers per a empresaris, 
comerciants i emprenedors que han sigut orga-
nitzats pel Servei d’Orientació Laboral i l’àrea de 
promoció econòmica.



B R E U S

Enquesta d’impacte 
econòmic i necessitats 
de les empreses de 
Caldes de Malavella a 
causa de les mesures 
del COVID19
Des de l’àrea de promoció econòmica de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella s’ha 
elaborat una enquesta per tal de conèixer 
l’impacte de les mesures del COVID19 sobre 
el teixit empresarial de Caldes i quines són les 
seves necessitats.

Des de l’àrea de promoció econòmica de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella s’ha fet 
arribar una carta de suport al teixit empresa-
rial del municipi signada per l’Alcalde i la Re-
gidora de promoció econòmica mostrant-los 
el seu recolzament  i acompanyament en 
aquests moments de situació extraordinària.
L’objectiu és poder disposar de totes les dades 
possibles per tal de cercar les millors accions, 
serveis i mesures que des de l’Ajuntament de 
Caldes es poden dur a terme per a pal·liar els 
efectes del COVID19.

Contesta l’enquesta en aquest link:
https://forms.gle/Lf3pGuMY53smX85a9
Gràcies per la teva col·laboració!

https://forms.gle/Lf3pGuMY53smX85a9


B R E U S

Subvencions del 
CCAM per a empreses 
de comerç, serveis, 
artesania i moda
El Servei de dinamització empresarial de Cal-
des de Malavella, coordinat pel Departament 
d’emprenedoria i empresa del Consell Co-
marcal de la Selva informa de diferents ajuts i 
subvencions que poden optar les empreses de 
comerç, serveis, artesania i moda.

Les ajudes es podran sol·licitar a partir del di-
jous 30 d’abril i s’aniran resolent per ordre 
cronològic de presentació. 

Llegeix tota la informació aquí

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3598-subvencions-del-ccam-per-a-empreses-de-comerc-serveis-artesania-i-moda


B R E U S

Si tens gos per 
passejar, segueix les 
recomanacions!
Els que teniu gos per anar a passejar:
• Recorda que només es pot sortir perquè 
l’animal faci les necessitats bàsiques

• Pot sortir a passejar una persona per gos o 
gossos.

• Es recomana que no anar més de 200 me-
tres lluny de la residència on vius

• Que el temps màxim que es pot sortir és de 
15 minuts

Per respecte a la resta, per civisme, per aturar 
la propagació del virus, fes cas a les recoma-
nacions! 

Qui no faci cas de la normativa pot rebre 
greus sancions econòmiques. 
Ajuda’ns a #frenarlacorba!



B R E U S

Fes un bon ús de les 
mascaretes
El virus accedeix a l’organisme per via de 
contacte amb els ulls, boca o nas. Es transmet 
sobretot a les superfícies i per via aèria només 
es transmet a una distànciainferior al metre i 
mig. 

D’entrada, cal recordar que les mascaretes són 
només un element de protecció comple-
mentari. El més important és mantenir les 
distàncies socials, les mans netes i un entorn 
ben impol·lut.

Si feu mascaretes casolanes useu teixits hidrò-
fugs que expulsin la humitat, com tovallole-
tes de bebè assecades, mocadors de rentar les 
ulleres i fundes de coixí.

Els materials que presenten millor eficièn-
cia de filtratge i que s’adapten millor al nostre 
rostre són dos: la tela de les samarretes 100% 
de cotó i la tela de les fundes de coixí amb 
una eficiència de filtratge del 69% i 61% res-
pectivament.

Tingues en compte que cal desinfectar sem-
pre la mascareta perquè sigui efectiva. Per fer-
ho pots banyar-les amb alcohol o bullir-les a 
més de 100º. Cal desinfectar les mascaretes 
sovint perquè segueixin fent el seu efecte.



Això no obstant, rentar-se les mans ens prote-
geixun 50% dels contagis! Renta-les sovint ja 
sigui amb preparats amb alcohol, o preferible-
ment amb aigua i sapó. Tingues una distàn-
cia d’almenys 1’5 metre amb altres persones i 
queda’t a casa! No surtis si no és molt neces-
sari! El contagi només acaba si aconseguim 
frenar les línies de transmissió del virus! 

El Departament de salut agraeix la fabricació 
de mascaretes de roba per als ciutadans i per 
als professionals no sanitaris. En aquests mo-
ments el siste,a samitari no precisa de masca-
retes casolanes.

Això no obstant, si en cuses i en tens unes 
quantes per donar les pots dur a la Policia 
Local, on les distribuïran entre aquells que 
més la necessiten! 

Gràcies a totes les persones voluntaris i vo-
luntàries que aquests dies col•laboren en 
la tasca de cosir mascaretes pels caldencs i 
caldenques! Gràcies a les cosidores, i a tot-
hom que ha donat material o temps!



G U I A  D ’ E S T A B L I M E N T S  Q U E 
O F E R E I X E N  R E P A R T I M E N T  A 
D O M I C I L I
L’Ajuntament de Caldes de Malavella a través de 
l’àrea de promoció econòmica ha elaborat un llistat 
dels establiments comercials d’alimentació i de no 
alimentació que ofereixen servei a domicili. 
Pots veure el llistat a la web:

Establiments d’alimentació que ofereixen servei a 
domicili.
Establiments de No alimentació que ofereixen 
servei a domicili.

L ’A P L E C  D E  L A  S A R D A N A , 
P O S T P O S A T
L’aplec de la Sardana queda postposat i es celebrarà 
el proper 5 de setembre.

Per més endavant també s’ha aplaçat el Festival de Teatre 
Toca Riure, així com els actes propis de la diada de Sant Jordi. 

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3565-comercos-de-caldes-que-ofereixen-servei-a-domicili
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3575-comercos-de-caldes-no-alimentacio-que-ofereixen-servei-a-domicili 


A C T I V I T A T S  C U L T U R A L S  Q U E  N O 
E S  V E U E N  A F E C T A D E S
No es veuen afectades les excavacions al Camp dels 
Ninots i al Castell de la Malavella. 

L’Escola de Música continua oferint classes, ara online, 
i des de l’1 d’abril no es cobra cap rebut. El seguiment 
és del 90%.
Segons com evolucioni la situació es prendrà una de-
cisió sobre els Glopers d’estiu que de moment es 
mantenen. 

G U I A  D E  Q U È  P O D E M  T R O B A R  A 
L A  W E B
A la web municipal www.caldesdemalavella.
cat hi trobareu les darreres notícies en relació al 
Coronavirus. També les mesures actualitzades a 
més d’altres informacions d’interès. A banda de la 
informació que trobeu en aquest butlletí, també 
podeu trobar altres informacions sobre:

Comunicat de l’Ajuntament en relació al 
Covid19
Com donar-me d’alta al SOC com a demandant 
d’ocupació
Recull de mesures econòmiques de la 
Generalitat i el Govern per a empreses, 
autònoms i professionals
Certificat autoresponsable de desplaçament
Mesures per fer front a la crisi econòmica de la 
Covid19
Darrer número de la revista Aquae
Segueix gaudint de la Biblioteca Municipal des 
de casa
Recomanacions de Dipsalut i la Generalitat per 
passar el coronavirus
Informacions sobre l’ús de mascaretes

 https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3557-actualitzacio-mesures-pel-coronavirus
 https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3557-actualitzacio-mesures-pel-coronavirus
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3574-com-donar-me-d-alta-al-soc-com-a-demandant-d-ocupacio
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3574-com-donar-me-d-alta-al-soc-com-a-demandant-d-ocupacio
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias?start=25
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3567-mesures-per-fer-front-a-la-crisi-economica-de-la-covid-19
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3567-mesures-per-fer-front-a-la-crisi-economica-de-la-covid-19
https://caldesdemalavella.cat/images/pdf/aquae/2020_03_AQUAE.pdf
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3564-segueix-gaudint-de-la-biblioteca-municipal-des-de-casa
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3564-segueix-gaudint-de-la-biblioteca-municipal-des-de-casa
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3563-recomanacions-de-dipsalut-i-generalitat-per-passar-el-coronavirus
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3563-recomanacions-de-dipsalut-i-generalitat-per-passar-el-coronavirus
https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3576-informacions-sobre-l-us-de-mascaretes 


D O C U M E N T  D E  P R E G U N T E S 
F R E Q Ü E N T S

El Departament d’Interior de la Generalitat de Cata-
lunya resol algunes preguntes freqüents sobre les res-
triccions d’activitats pel COVID-19. 
El document s’actualitza cada vegada que hi ha noves 
preguntes freqüents. Consulta’l aquí.

N O U  C A N A L  T E L E G R A M  P E R 
E S T A R  A L  C O R R E N T  D E  T O T  A L L Ò 
Q U E  P A S S A  A  C A L D E S !
Des de l’Ajuntament s’ha obert un canal de Telegram 
per enviar missatges i informar directament a aquella 
gent que vulgui rebre avisos i informació al seu mòbil. 
Us podeu subscriure al canal clicant a l’enllaç següent: 
https://t.me/CaldesdeMalavella 

https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/historico-noticias/3559-preguntes-frequeents-sobre-les-restriccions-d-activitats-pel-covid-19-a-catalunya 
https://t.me/CaldesdeMalavella 


E L S  P A R T I T S  O P I N E N

Estem treballant de valent per frenar el 
contagi del Covid19

Actualment se sap que hi ha una cinquantena de 
casos positius al municipi. Les dades són públi-
ques i poden consultar-se a través d’un aplicatiu 
mòbil.
Es desinfecten les zones de més afluència de 
gent a diari, es facilita material de protecció a tot-
hom des de la comissaria i un equip de Protecció 
Civil fa possible que cap persona en grup de risc 
hagi de sortir innecessàriament, tot vetllant pel 
seu benestar. També hi ha un servei de recollida 
de residus a domicili pels contagiats.
Estem treballant en mesures econòmiques 
que puguin ajudar als caldencs i caldenques a 
minimitzar l’impacte de la crisi i que permetin a 
tothom tirar endavant. També hem llençat una 
enquesta als negocis locals per prendre el pols al 
nostre comerç.
Amb tot s’ha reactivat el mercat del dimarts, i 
aviat ho farà el dels diumenges. També estan ti-
rant endavant altres projectes com la nova escola 
de música, properament es licitaran les obres.
Per estar informats visiteu www.caldesdemalave-
lla.cat i les xarxes oficials.
Gràcies a tothom per l’esforç que feu, fins i tot 
en dies tan assenyalats per nosaltres com Sant 
Jordi o la Festa de la Malavella! Als voluntaris i 
voluntàries, a l’equip de cosidores, al personal sa-
nitari, Policia Local, Protecció Civil... a tothom 
gràcies! Per frenar el contagi, queda’t a casa! 



E L S  P A R T I T S  O P I N E N

El passat 27 d’abril vam celebrar un ple extraordi-
nari telemàtic, pensat per explicar les mesures pre-
ses davant la crisi sanitària i econòmica que estem 
vivint. Un dels punts de l’ordre del dia va ser l’ad-
judicació del contracte d’obres per construir la fu-
tura escola de música, un projecte que ens costarà 
més d’un milió d’euros.
Aquesta proposta presentada per l’equip de govern 
ens sembla,  donada la situació actual,  poc pru-
dent i irresponsable, una despesa inadmissible.  
Des d’ERC sempre hem defensat una escola de 
música municipal amb un projecte formatiu sòlid i 
amb taxes més econòmiques, perquè ningú en pu-
gui quedar exclòs.
Pensem en com afectarà aquesta aturada econò-
mica a les famílies de Caldes, veïns i veïnes afecta-
des per ERTOS o que avui dia no tenen ingressos 
perquè han hagut de tancar els seus negocis… No 
hauria estat millor aturar aquesta  obra i destinar 
més recursos  a serveis socials i a habitatge? Volem 
recordar que els diners per la construcció d’aquest 
nou equipament provenen de la venda d’una par-
cel·la del Golf i que una part d’aquests fons  s’han 
de destinar a habitatge social. Per què el projecte 
de l’escola de música avança tan de pressa i en can-
vi el projecte d’habitatge sembla aturat? Són cons-
cients que amb aquesta crisi econòmica que molts 
patim i patirem, activitats,  com pot ser el cas de 
l’escola de música,  no es podran pagar? 
Però suposem que d’aquí a dos anys l’alcalde podrà 
inaugurar l’escola de música i que tot plegat serà 
una festa… Just abans d’iniciar la campanya elec-
toral…



E L S  P A R T I T S  O P I N E N

Volem començar aquest escrit agraint la tas-
ca que estan fent tots els professionals, vo-
luntaris i a les persones en general que amb 
la seva actitud responsable lluiten per sortir 
d’aquesta crisi sanitària, però ens hem de pre-
parar també pel que vindrà, l’economia s’es-
tà ressentint molt d’aquesta parada i SOM els 
més dèbils els que més ho patirem. Després 
d’aquest primer sotrac hem de treballar ple-
gats per tirar Caldes endavant i no serà fàcil, 
no partíem d’una situació gaire afalagadora i 
per això hi haurem de deixar la pell. 
Per l’últim ple vam proposar una moció per 
tal de derogar la llei espanyola d’estabilitat 
pressupostària que limita molt el marge de 
maniobra dels ajuntaments a l’hora d’invertir 
el sobrant d’altres anys. També proposàvem 
un seguit de 10 mesures per tal d’afrontar la 
crisi. Al final les dues propostes no es van por-
tar al ple ja que vam creure oportú aprovar 
conjuntament el decàleg de l’ACM que ja les 
contempla. Ara la nostra feina és vetllar per-
què així sigui. 
No volem acabar aquestes ratlles sense donar 
el nostre escalf a totes aquelles persones que 
ho estan passant malament i, especialment, 
aquelles que han perdut algú durant aquests 
dies, SOM aquí pel que calgui.
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En aquests moments de greu crisi estem treballant per pal-
liar en la mesura del que sigui possible els seus efectes des 
de les àrees que gestionem i recolzant a la resta de l’equip 
de govern en la pressa de decisions i portant-les a terme 
amb el consens i la unitat que la greu situació requereix. 
Des de Serveis Socials, es treballa per ajudar a tothom que 
ha vist com els seus ingressos han baixat de forma dràstica 
en els darrers dos mesos, sense saber quan podran tornar 
a treballar o posar en marxa els seus negocis, sense deixar 
de banda a les persones i famílies que ja portaven a terme 
un pla de treball. Després d’adaptar les instal·lacions, es 
reprendrà l’atenció de forma presencial, sempre que no si-
gui possible per cap  mitjà telemàtic, com s’ha fet fins ara.
Des de Promoció Econòmica ens hem posat en contacte 
amb els autònoms i empresaris de Caldes (independent-
ment del tamany de l’empresa), per poder estudiar l’abast 
de la crisi en el seu negoci (i també en el seu sector) amb 
la finalitat de dissenyar  i aprovar les ajudes i les campa-
nyes que més els puguin ajudar. Si algun no ha rebut la 
enquesta, demanem es posin en contacte amb Promoció 
Econòmica . 
L’atenció a tots els caldencs/ques que estan en situació 
d’atur no ha parat, les entrevistes s’han fet de forma tele-
màtica i s’han gestionat les ofertes de treball que ens han 
arribat al Servei d’Ocupació Local de Caldes. Al igual que 
hem transformat les formacions presencials en formació 
on-line, com ara els cursos d’anglès. 
Volem  fer un agraïment: a la Policia Local, als voluntaris 
de Protecció Civil, a tots els empleats públics de l’Ajunta-
ment, a les treballadores del servei de neteja, als volunta-
ris de Càrites, a les voluntàries que han cosit mascaretes i 
en general a tota la població de Caldes per seguir les indi-
cacions de les autoritats en la seva gran majoria. I als nens 
i nenes que ho han fet molt bé.
I un record. Un record als veïns que ens han deixat 
aquests dies i el nostre suport a aquells que lluiten contra 
la malaltia en aquests moments.  A ells, i a les seves famí-
lies. #Ensensortirem.
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Menteixen

En dues ocasions l’Ajuntament de Caldes ha 
intentat, de manera submergida, adjudicar-se 
la feina d’un grup de voluntaris/-es de Caldes: 
COVID’19 – CALONGE/CALDES. 
 Considerem por ètic voler treure profit i ad-
judicar-se  mèrits en situació on tots estem 
patint les conseqüències: confinats, patir la 
mort de familiars i no poder-se acomiadar, so-
litud, angoixa pel futur...
Han estat tres dies que els/les voluntari@s 
han treballat a marxes forçades per tal que 
tots els nens de Caldes poguessin tenir la seva 
mascareta. I continuaran treballant per a què 
no faltin mascaretes per als Caldencs, sense 
buscar reconeixement ni medalles però tam-
poc que el fruit del seus esforç pugui ser in-
terpretat com l’esforç d’un altri.
Si us plau, una mica de dignitat !!!
Amagar la veritat, és una forma de mentir.
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Desde Ciudadanos C.S pedimos al gobierno 
de la Nación y a través del gobierno Autonó-
mico que prevea a todas las farmacias de ma-
terial  sanitario (MASCARILLAS Y GUAN-
TES). Ya que en estos momentos la gran 
mayoría de farmacias carecen de dicho mate-
rial, lo cual representa un gran peligro de con-
tagio y al mismo tiempo controlar la especu-
lación que esiste con dicho material ya que en 
estos momentos están cobrando más de 14€ 
por caja de 50 juegos. Desde el ayuntamiento 
de Caldes de Malavella hacemos la propuesta.
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