
Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS: Tel. 972 47 00 05.
Fax: 972 47 05 25 / ajuntament@caldesdemalavella.cat. 
Carrer Vall-llobera, s/n.
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.
REGISTRE CIVIL: A les oficines municipals.
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.
Carrer Onze de Setembre, s/n.
CAP CALDES: Tel. 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4.
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA: 
902 760 050
URGÈNCIES SANITÀRIES: 061
FARMÀCIES: (Per a més informació: www.cofgi.cat)
• 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. 
C. Vall·llobera, 4. De dilluns a divendres, de 9 a 2.
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 
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
Servei amb cita prèvia. 
Tel. 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres).
Tel. 972 48 02 66 (dimecres).
solc@caldesdemalavella.cat.
CALDES FM 107.9: Tel. 972 47 13 09.
Carrer de Sant Grau, núm 19. Casa Rosa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: Tel. 972 47 23 50.
Carrer de la Llibertat, 6. 
Matins: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
Tardes: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
Dissabtes: de 10 a 2.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL: C. Jacint Verdaguer.
ESPAI JOVE CA LA ROMANA: Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
JUTJAT DE PAU: Tel. 972 47 02 25. 
C. de St Grau, 19. Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.
ZONA ESPORTIVA: Tel. 670 062 315. Av. de Caldes s/n.
LLAR D’INFANTS NINOTS: Tel. 972 47 10 38. 
C. Garrotxa s/n.
ESCOLA SANT ESTEVE: Tel. 972 47 23 44. 
C. Vall·llobera, 62.
ESCOLA LA BENAULA: Tel. 972 48 00 56. 
Av. Onze de setembre, 19
SES CALDES: Tel. 972 48 02 25. 
Av. dels Països Catalans, s/n.
DEIXALLERIA MUNICIPAL: Tel. 872 012 018
C. Ponent, s/n.
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h. 
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 18 h. 
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS: 
Tel. 872 01 20 18.
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.  
RENFE: Tel. 912 320 320.
SARFA: Tel. 902 30 20 25.
TEISA: Tel. 972 20 02 75.
TAXI: Tel. 972 47 09 37 / 606 390 599.

 twitter.com/AjCMalavella
 facebook.com/AjCaldesMalavella
www.caldesdemalavella.cat

REVISTA MUNICIPAL AQUAE
Rebeu-la gratuïtament a casa:
aquae@caldesdemalavella.cat
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Butlletí d’Informació Municipal

Recomanacions i agraïments
Per recordar

De l’1 al 30 de juny de 2020

TORNA EL BIM FÍSIC
Després d’avançar en les fases del descon-
finament de la pandèmia de la Covid19, es 
torna a reprendre el BIM físic que fins ara 
s’havia desenvolupat electrònicament. Tots 
els butlletins els podeu consultar a la web 
municipal, a l’apartat Viure a Caldes, BIM. 

L’AJUNTAMENT ES SUMA AL 
DOL
Des del dimecres 27,data en què el Gobierno 
va decretar el dol oficial, fins al 6 de juny el 
consistori es suma al dol per les víctimes de 
la pandèmia de la Covid19, i és per això que 
les banderes de l’Ajuntament onegen a mig 
pal. 

SERVEI D’HABITATGE
Si tens dubtes sobre les mesures d’habitatge 
que s’estan aprovant en relació amb l’habitat-
ge, des del Servei d’Habitatge Municipal us 
donarem resposta. Truca o envia un what-
sapp al 682 527 117 (Alicia). Us atendrem de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h.

BRIGADA JOVE
Jove, tens ganes de treballar aquest estiu?
Si tens entre 16 i 25 anys pots apuntar-te al 
sorteig per treballar aquest estiu com a Peó 
de Brigada o com a Auxiliar Administratiu. 
Consulta les bases a la web de l’Espai Jove 
Ca La Romana.
Inscripcions de l’1 al 15 de juny del 2020.
Qualsevol dubte contacta amb nosaltres al 
correu electrònic calaromana@caldesdema-
lavella.cat o al 676.067.933.

CASAL J DE JOVE
Si tens entre 12 i 17 anys pots apuntar-te per 
venir durant el mes de juliol al Casal J de 
Jove de l’Àrea de Joventut. Consulta com fer 
la inscripció a la web de l’Espai Jove Ca La 
Romana.
Inscripcions de l’1 al 15 de juny del 2020.
Qualsevol dubte contacta amb nosaltres al 
correu electrònic calaromana@caldesdema-
lavella.cat o al 676.067.933.
Servei d’Orientació Laboral de Caldes
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes 
segueix fent assessoraments per telèfon. De-
mana cita prèvia a solc@caldesdemalavella.
cat o bé als telèfon 687920051 - 676067933.

CASA ROSA
El Casal de la tercera edat de la Casa Rosa, 
i degut a la situació extraordinària del 
Covid19, no cobrarà la quota, en cas de ja 
haver-la pagat es tornaran els diners.

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA DE 
MÚSICA
Les preinscripcions es realitzaran de ‘l1 al 
15 de juny a la web de l’escola http://semc.
caldesdemalavella.cat . El 22 de juny es farà 
el sorteig de la lletra de l’ordre de matricu-
lació. Les matriculacions es faran el 2, 3 i 6 
de juliol per telèfon amb la coordinadora 
pedagògica (649402246). Rebreu un correu 
electrònic amb el dia i hora assignada per fer 
la matriculació dels vostres fills/es.
En el cas de poder fer les matriculacions 
presencialment, ja s’informarà per correu 
electrònic.

INSCRIPCIONS AL CASAL 
D’ESTIU
Seguint el model de l’estiu passat s’obrirà la 
preinscripció via formulari online de l’1 al 
3 de juny. La sol·licitud de beques pel Casal 
d’estiu es podran tramitar a partir de l’1 de 
juny a les dependències de serveis socials.
Per resoldre dubtes o fer preguntes en relació 
a la proposta del Casal us podeu adreçar al 
mail de tecnicesports@caldesdemalavella.cat 
Més informació a aquest mateix BIM i a la 
web www.caldesdemalavella.cat 

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 
PORTA A PORTA
Des del mes d’abril i fins el mes d’octubre el 
servei de recollida de residus de gran volum 
torna a fer-se dues vegades al mes, tal com 
s’havia fet de l’agost al desembre del 2019. A 
partir del novembre d’aquest any, Caldes de 
Malavella passarà a la recollida Porta a Porta.
Així doncs, el servei de recollida de volu-
minosos es seguirà fent el darrer dimecres 
de cada mes, i també el segon dimecres. Cal 
prèvia sol·licitud a Nora, s’ha sol·licitar a tra-
vés del telèfon 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 so-
bre passar les sol·licituds s’hauran d’esperar 
fins a la propera recollida.
Així doncs la recollida de voluminosos es farà 
el 8 i 29 d’abril, el 13 i 27 de maig, el 10 i 25 de 
juny, el 8 i 29 de juliol, el 12 i 26 d’agost, el 9 i 
30 de setembre i el 14 i 28 d’octubre.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE / Clavegue-
ram (2n trimestre 2020): Juny – Juliol

ASSESSORAMENTS SOLC
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes 
segueix fent assessoraments per telèfon 
els dimecres al matí. Demana cita prèvia a 
solc@caldesdemalavella.cat o bé als telèfon 
687920051 - 676067933.

GAUDEIX DE CALDES FM!
La ràdio municipal CaldesFM 107.9 està 
fent una gran tasca aquests mesos per 
oferir-nos contingut de qualitat per seguir 
connectats al poble sense moure’ns de casa. 
Sintonitzant la teva ràdio municipal hi tro-
baràs programes com:
• L’Hora del Conte per a famílies confinades
• Històries de músics
• La Missa dominical
• Consells de salut amb la Dra Carola 

Roig
• Consells de dret laboral amb l’advocat 

Santi Pérez
• Recomanacions sobre la situació actual 

cada 30 minuts
• Altell sardanista 
• La tria musical Blanques o Negres
• Joves essencials, amb la periodista Xè-

nia Casanovas
A més ara també pots escoltar CaldesFM 
online! http://radioplayer.es/web/caldesfm/ 

INFORMA’T ADEQUADAMENT!
Aquests dies estem sotmesos a un bom-
bardeig constant d’informacions. Abans de 
reenviar res o assumir qualsevol notícia com 
a certa, assegura’t que és verídica! Contrasta 
les fonts i tingues ben clara la font primària 
de la notícia. Els canals oficials de l’Ajunta-
ment, tant xarxes socials com la pàgina web, 
només difonen informació contrastada. 

Tornen els mercats

A partir del dimarts 2 de juny està previst que 
s’incorporin a la Plaça de la Selva la resta de 
parades que no són d’alimentació al mercat del 
dimarts, atenent la flexibilització de determi-
nades restriccions a la fase 1 de la desescalada. 
L’Ajuntament ha ampliat la superfície que habi-
tualment ocupen les parades amb l’objectiu de 
poder-hi encabir totes les parades que assistei-
xen regularment, respectant en tot moment les 
mesures de seguretat i higiene que estableixen 
les autoritats sanitàries. Com a novetat, s’ha es-
tablert una franja horària preferent per a per-
sones majors de 65 anys (de 8 a 9h) que afecta 
tant al mercat del dimarts com a la fira-mercat. 
Amb aquesta incorporació de parades que no 
són d’alimentació al mercat setmanal del di-
marts, els mercats setmanals ja tornen a fun-
cionar en la seva totalitat. Recomanem als usu-
aris que segueixin en tot moment les mesures 
de seguretat i higiene que trobaran als accessos 
dels mercats i també a la web de l’Ajuntament 
www.caldesdemalavella.cat.

Gràcies Protecció Civil! 

El cos de Protecció Civil ha estat 
treballant de valent aquests dies per 
ajudar en totes les tasques necessà-
ries per fer més suportable la pandè-
mia del Covid19.
Protecció Civil ha fet una gran diversitat de 
tasques aquests mesos, i les segueix fent, per 
vetllar pel benestar i la seguretat de Caldes de 
Malavella i els seus veïns. A diari es fan ron-
des de vigilància per vigilar que es compleix 
amb l’estat d’alarma, es fan rondes al carrer per 
informar als ciutadans. També es va tenir una 
cura especial de les persones majors de 70 anys 
i 65 anys. Als col·lectius de risc també se’ls ha 
fet la compra de menjar i medicaments, a més 
d’oferir suport emocional. També han repartit 
el menjar de Caritas. Han estat els nois de Pro-
tecció Civil els que han fet rondes per recollir 
guants i mascaretes del terra del voltant dels 
supermercats (es fa una crida al civisme!). Des 
de fa prop d’un mes també vetllen perquè es 
compleixin les mesures de seguretat als mer-
cats municipals. Gràcies!!! 

Recomanacions per 
frenar els contagis i per 
l’autocura 

Frenar el contagi és responsabilitat de tots i to-
tes. És vital que intentem reduir les sortides al 
carrer, i que quan ho fem ens protegim sempre 
amb els 2 metres de distància de seguretat i la 
mascareta, amb nas i boca tapats. Rentar-se les 
mans sovint també ens protegeix del conta-
gi.  Fer-ho sovint amb aigua i sabó, i amb gels 
hidroalcohòlics preveu un 50% dels contagis! 
També es recomana pagar amb targetes de 
crèdit o altres sistemes de pagament del tipus 
contactless. Més enllà de les recomanacions 
per evitar contagis, també es recomanen hàbits 
saludables per mantenir la ment, el cos i l’espe-
rit sans durant aquesta situació.  Feu exercici a 
diari. Si fem teletreball des de casa es recomana 
seguir un horari igualment, arreglar-nos enca-
ra que no sortim de casa, fer pauses curtes i 
freqüents i adoptar una bona postura. Aquests 
consells són aplicables també a la mainada de 
casa que fa tasques educatives a distància. Tam-
bé és recomanable tenir un contacte fluit amb 
amics i familiars mitjançant eines digitals, per 
evitar el distanciament social; i en el cas dels 
més petits és recomanable que els pares revisin 
i comparteixin la seva activitat a Internet.

L’Esta d’Alarma no suspèn ni els terminis ni les 
obligacions tributàries 

“Com és que d’una banda els ajuntaments destinen diners 
per ajudar a famílies i empreses que s’han vist afectades per 
la crisi del covid-19 i al mateix temps continuen cobrant els 
impostos municipals?”

Aquesta és la pregunta que es fa molta gent i 
que tractarem de respondre:
El Decret d’Estat d’Alarma NO ha suspès els 
terminis tributaris ni molt menys els propis 
tributs. N’és un exemple clar el fet que durant 
aquest període els ciutadans hem hagut de 
continuar fent la Declaració de Renda.
Perquè en aquests moments la gestió dels tri-
buts municipals no depèn de l’Ajuntament sinó 
del Gobierno de España que és qui en té les 
competències. I per tant aquest Ajuntament no 
pot aturar el cobrament de rebuts com l’impost 
municipal de vehicles o l’impost sobre bens 
immobles -IBI- que arribarà properament.
Ens hagués agradat poder tenir marge de ma-
niobra amb aquests tributs, però no ho podem 
fer.
 
Ara bé, el que si hem pogut és crear un pla de 
xoc dotat amb 216.000 € per fer front a la cri-
si provocada pel covid-19. D’aquests, 116.000 
aniran a ajudes directes i 100.000 a un fons de 
contingència.
 
A més l’Ajuntament  també ha modificat orde-
nances municipals per tal de reduir les taxes 
que han de pagar els establiments per les ter-
rasses o la recollida de residus.
També hem pogut suspendre les quotes en l’Es-
cola de Música, Llar d’Infants, Escola Esportiva 
Municipal o Activitats de Manteniment, etc.
Tot això ho hem fet perquè el Decret d’Estat 
d’Alarma i successius, ens ho han permès.

 Aquestes mesures suposen un primer pas, un 
pla de xoc que haurem de continuar ampliant 
tant aviat com sigui possible.
 
Finalment dir-vos que els ajuntaments han de-
manat al Govern Central un conjunt de mesu-
res per tal de poder fer front a la crisi amb més 
recursos i que son:
 
1. Que els Ajuntaments puguin disposar de 

la totalitat del superàvit generat l’any 2019 
i els romanents dels anys anteriors. Cosa 
que fins avui mateix no podem fer.

2. Flexibilitzar la regla de despesa i l’estabili-
tat pressupostària. Que vol dir poder gas-
tar més en serveis i ajuts a la ciutadania. 
Ara estem molt limitats en la despesa.

3.  Flexibilitzar les mesures de contractació 
pública, per dotar de major agilitat i capa-
citat per impulsar les mesures de reactiva-
ció socioeconòmica. Facilitar la contracta-
ció de personal i incentivar les jubilacions 
anticipades que facilitin noves contracta-
cions.

4.  Que l’única limitació per a la destinació 
dels recursos propis sigui que s’hagin de 
destinar a despeses i projectes vinculats a 
la recuperació socioeconòmica dels nos-
tres municipis i de la nostra societat.

 
Esperem que ben aviat es tinguin en compte 
aquestes demandes i els ajuntaments puguem 
ajudar a les persones com es mereixen.

Els descobriments de 
Josep Barnés 

El veí de Caldes de Malavella, Josep Barnés, ha 
contribuït en el fet que el confinament sigui 
quelcom més amè amb els seus vídeos noc-
turns de la fauna de la riera de Santa Maria. 
Barnés fa temps que fotografia la fauna i la 
flora que l’envolta, en concret, fa uns tres anys 
que observa la fauna de la riera de Santa Maria, 
fins i tot havia vist rastres de llúdriga. Durant el 
passat mes de febrer va reprendre la iniciativa 
de capturar imatges de la fauna de la riera i, 
tal com es pot contemplar als vídeos, ha po-
gut veure molts altres animals que, tot i sempre 
ser-hi presents, no havia pogut veure anteri-
orment. Així doncs, Barnés ha compartit i se-
guirà compartint vídeos on apareixen animals 
com la llúdriga o la guilla, en aquest sentit, ell 
mateix afirma que “hi ha molta vida nocturna”. 
Tot i això, Barnés afirma que durant el dia tam-
bé es poden observar ocells com ara el Bernat 
Pescaire o el Collverd. Es poden visualitzar els 
vídeos que ha publicat aquests mesos al canal 
de YouTube: Josep Barnés. A més, Barnés as-
segura que té algun vídeo preparat per seguir 
sorprenent-nos.
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Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de maig

Apta per al consum de boca: 
Al nucli, Llac del Cigne, Can 
Solà Gros I i II, Tourist Club, 
Aigües Bones i Can Carbonell.

Bons resultats a la donació 
de sang

La donació de sang es desenvolupa 
al Polivalent per vetllar per les mesu-
res de seguretat. 
El divendres 22 de maig es va realitzar una do-
nació de sang al pavelló polivalent. El resultat 
va ser molt positiu, ja que tot i la previsió de 
rebre 80 bosses de sang, se’n van rebre 79, 6 
dels quals era la primera vegada que donaven 
sang. També hi va haver 3 oferiments (perso-
nes que tot i la voluntat no van poder donar) i 
12 registres de donants de moll de l’ós. Aquesta 
donació es va fer al polivalent per tenir cura 
de la distància mínima de seguretat, també es 
vigilava la temperatura a l’entrar, es demanava 
la desinfecció de mans, es feien neteges cons-
tants de l’espai i fins i tot els bolis eren d’un sol 
ús. Com a mesura excepcional també s’havia 
de reservar cita per donar sang. 
L’impacte social del coronavirus fa especial-
ment necessari que anem a donar sang amb 
normalitat. Perquè ens cal cada dia i per prepa-
rar-nos pel que pugui anar passant.

Coneixes l’espurna 
d’Òmnium?

Cada divendres de 18 a 18:30 h es fan retrans-
missions en directe per l’instagram d’ @omni-
umselvainterior. Es poden veure i sentir dues 
converses amb persones que parlen d’actualitat; 
a més de donar veu a entitats de la comarca que 
estiguin treballant per pal·liar les conseqüències 
del Covid19.
També pretén ser una eina interactiva i partici-
pativa, on l’audiència podrà enviar preguntes i 
reflexions a l’instant. Fins ara també hi ha parti-
cipat caldencs com el periodista Mateu Ciurana 
o la bibliotecària Mercè Barnadas. Algunes de 
les converses han estat moderades per la també 
caldenca Elisenda Gómez, membre de la Junta 
d’Òmnium. 

Subvencions a autònoms i 
empreses

El ple ordinari del passat 25 de maig va aprovar 
les bases reguladores de subvencions en règim 
de concurrència no competitiva a autònoms i 
empreses per fer front a l’impacte econòmic 
causat pel COVID-19.
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els 
autònoms o empreses que tinguin la seu soci-
al, delegació o centre de treball al municipi de 
Caldes i que s’hagin vist obligats a suspendre la 
seva activitat total o parcialment com a conse-
qüència del RD 463/2020 de 14 de març o bé 
hagin tingut pèrdues econòmiques a causa de 
l’esmentada crisi.
L’Ajuntament atorgarà un import de 300€ a au-
tònoms i 500€ a empreses i les despeses sub-
vencionables seran totes aquelles vinculades 
directament a l’activitat: quotes d’autònoms 
lloguers de locals, quotes hipotecaries, submi-
nistraments bàsics, costos laborals..
Les sol·licituds s’hauran de presentar única-
ment de forma telemàtica a través de la seu 
electrònica municipal un cop s’obri el termini 
per a la presentació de sol·licituds.

Torna a obrir la Biblioteca

La Biblioteca tornarà a obrir a partir de l’1 de 
juny amb el següent horari: els matins de di-
jous i divendres de 10 a 14 h, i les tardes de 
dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20 h. 
Aquest mateix horari es mantindrà els mesos 
de juny, juliol i agost. 
La biblioteca s’obre només per tornar docu-
ments i per préstec. Cal demanar hora per cor-
reu electrònic a biblioteca@caldesdemalavella.
cat o al telèfon 972 472 350. Els llibres que es 
retornen s’hauran de dipositar en una caixa 
situada al vestíbul i després el material passa-
rà una quarantena. S’accedirà a la biblioteca 
per la porta del c. de la Llibertat. Si ho neces-
siteu, obrirem l’accés per la rampa lateral. No 
es podrà accedir a les prestatgeries. Haureu de 
concretar els títols que voleu que podeu bus-
car-los al catàleg, les bibliotecàries poden reco-
manar-vos lectures si no sabeu què escollir. No 
es podran utilitzar els ordinadors, no hi haurà 
servei de préstec interbibliotecari, a dins de la 
biblioteca només hi podrà haver una persona i 
la bibliotecària. És obligatori l’ús de mascareta.

Gràcies Policia Local!

La Policia Local ha contribuït molt en fer més 
lleu el confinament, sobretot al llarg de la fase 
0. Durant aquest temps cada dia a les 20 h, a 
l’ hora dels aplaudiments, voltaven pel poble i 
les urbanitzacions animant a tothom amb una 
cançó que els mateixos caldencs i caldenques 
podien escollir. En total han sonat per Caldes 
25 cançons diferents, incloses les que es van 
utilitzar per a festivitats especials com són La 
Rosa de Sant Jordi, la Polca de la Malavella o 
la sardana Poble de Caldes. Aquestes cançons 
també sonaven per CaldesFM amb la intenció 
de gaudir de festes tan nostrades com Sant 
Jordi, la Malavella o l’Aplec de la Sardana des de 
casa. També han celebrat aniversaris amb totes 
les famílies que ho demanaven. En total aquests 
dies han celebrat 131 aniversaris! En un excerci 
més d’estar al costat dels caldencs i caldenques 
també han repartit 7 regals i 250 diplomes als 
més incondicionals! Tot plegat sense oblidar 
la seva tasca fent serveis assistencials portant 
aliments i medicaments als grups de risc. S’han 
fet prop de 300 serveis assistencials! Moltes 
gràcies Policia Local!

Comença la campanya de 
prevenció del mosquit tigre

L’Ajuntament de Caldes inicia els tractaments 
larvicides als embornals dels carrers que po-
den acumular aigua i esdevenir punts de cria 
del mosquit tigre. El producte que s’aplica és un 
formulat biològic, té una permanència d’unes 6 
setmanes i elimina les larves, impedint el nai-
xement de nous mosquits.
Cal recordar que, tal com diu l’ordenança mu-
nicipal, cadascú és responsable de mantenir 
correctament els espais privats per tal d’evitar 
les condicions de proliferació del mosquit ti-
gre: eliminar els objectes que puguin acumular 
aigua o buidar-los sovint, tapar o posar teles 
mosquiteres en dipòsits d’aigua pel reg, evitar 
l’acumulació d’escombraries, netejar de fulles 
les canaleres, revisar embornals, piques, de-
saigües, etc., posar cap per avall carretons, re-
molcs, etc., controlar l’aigua de fonts ornamen-
tals (podem posar-hi peixos de colors perquè 
es mengin les larves, etc.). 
Des de l’ajuntament es demana als veïns de 
Caldes de Malavella que repassin els consells 
de prevenció de proliferació d’aquest mosquit 
que tantes molèsties ocasiona. Tal com diu la 
campanya, que no n’hi hagi depèn de tu!

Siusplau, siguem cívics!

La Policia Local està darrere de cada 
abocament il·legal, en multa els in-
fractors i els fa recollir l’abocament.   
Darrerament es detecten molts abocaments in-
cívics arreu del municipi. Recorda que la dei-
xalleria està oberta en l’horari de sempre per 
poder deixar els residus voluminosos i els tras-
tos vells. A més s’ha ampliat la recollida porta a 
porta d’aquests residus dues vegades al mes (el 
darrer i segon dimecres de cada mes). 
Aquest servei s’ha de sol·licitar fins a les 17.30 
h del dia anterior a Nora mitjançant el telèfon: 
872 012 018. 
També s’han detectat altres comportaments in-
cívics com poden ser “botellons” a la zona del 
Camp dels Ninots o al Parc de la Sardana, am 
el conseqüent llançament de residus a terra; a 
més de trobar-se molts guants i mascaretes a 
la via pública essent una font contagiosa del 
virus. Demanem respecte i civisme per tenir 
cura entre tots del municipi. 

Què es pot fer en el canvi 
de fase?

El 18 de maig la regió sanitària de Girona va 
poder passar a la Fase1. La principal novetat 
va ser que es permetien les trobades de fins a 
10 persones a casa i a l’espai públic, a 2m de 
distància i a qualsevol hora. També es va obrir 
la circulació dins la mateixa àrea sanitària. Els 
comerços i locals de menys de 400m poden 
obrir sense cita prèvia i les terrasses també, 
amb la meitat de l’aforament i mantenint les 
distàncies. Si tot segueix segons el previst l’1 
de juny podria passar-se a la Fase2 (segueix les 
xarxes socials de l’Ajuntament per informar-te). 
Una de les novetats d’aquesta Fase són les visites 
a les residències de gent gran. En aquesta nova 
fase les trobades poden ser més nombroses, 
amb fins a 15 persones. No hi ha franges 
horàries per passejar i fer esport, excepte per 
les persones grans que sí les mantenen. Els 
bars, restaurants i comerços poden obrir amb 
un 40% de l’aforament. També es pot anar a 
la platja i altres activitats com els cinemes, els 
teatres i altres espais culturals poden obrir amb 
un 30% de l’aforament. Cal seguir tenint cura! 
Evitem un rebrot!

Ús obligatori de 
mascaretes

Des del 21 de maig és obligatori l’ús 
de les mascaretes per a persones de 
a partir de 6 anys, i molt recomana-
ble per infants de 3 a 5 anys.
La mascareta és obligatòria a la via pública, en 
espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús pú-
blic o que estiguin oberts al públic. S’han de 
dur sempre que no es puguin respectar els 2 
metres de distància de seguretat. S’aconsella 
que siguin màscares higièniques o quirúrgi-
ques i que tapin nas i boca. No és obligatòria en 
persones amb dificultats respiratòries que ho 
tinguin contraindicat per motius de salut, dis-
capacitat o dependència, en activitats incom-
patibles com ara beure o menjar, o per causa de 
força major o situació de necessitat.

Necessites fer una consulta 
al CAP?

Si necessites anar al CAP, si no saps com contac-
tar-hi, si vols fer una eConsulta... tingues pre-
sent que s’ha eliminat la possibilitat de demanar 
cita per Internet. En lloc d’això s’ha establert una 
via de comunicació amb el CAP perquè els met-
ges es posin en contacte amb tu. Cal que entris 
a www.ias.cat, Aneu a “Demaneu hora de visita 
al CAP” i introduïu el vostre CIP. Al requadre 
podeu afegir una explicació general del què ne-
cessites. Si teniu hora presencial arribeu a l’hora, 
no abans; el pacient hi ha d’anar sol (menors o 
persones amb dificultat de mobilitat o amb de-
mència poden anar acompanyats); respecteu la 
distància de seguretat; porteu mascareta quirúr-
gica i renteu-vos bé les mans. 

Casal d’estiu 2020 

Seguint el model de l’estiu passat 
s’obrirà la preinscripció via formulari 
online de l’1 al 3 de juny.
L’Ajuntament està treballant en la possibilitat de 
dur a terme els casals d’estiu sempre subjecte a 
l’evolució de la Covid-19, i a les indicacions de 
les autoritats sanitàries al respecte, entre d’altres, 
la de garantir el distanciament físic de 2 metres 
en totes les activitats. L’oferta compta el mes de 
juliol amb un 2n emplaçament i altres canvis 
que es donaran a conèixer abans de l’inici de 
l’activitat en una reunió informativa telemàtica. 
La sol·licitud de beques es podran tramitar a 
partir de l’1 de juny a serveis socials. Més infor-
mació a tecnicesports@caldesdemalavella.cat 

226.000€ en ajudes per la 
crisi del Covid19 

El ple ordinari del dilluns 26 de maig  es 
va dedicar en bona part a l’aprovació 
d’ajudes i subvencions per pal·liar la 
crisi econòmica derivada del Covid19.
Les ajudes surten de la reestructuració de par-
tides com la destinada a la Festa de la Mala-
vella, entre d’altres. Així es van aprovar ajudes 
per a autònoms (300€), per a empreses (500€), 
es van marcar devolucions de taxes com la de 
recollida d’escombraries, d`ocupació de la via 
pública per a mercats i terrasses. També hi ha 
un servei nou de dinamització empresarial per 
assessorar a empreses i autònoms. En total es 
destinen a ajudes 226.000€ (110.000€ a l’ampli-
ació de serveis socials i 116.000€ a ajudes per 
empreses i autònoms). Més informació a www.
caldesdemalavella.cat 

Trampes per capturar la 
vespa velutina o asiàtica

S’inicien els tractaments larvicides als embor-
nals dels carrers que poden acumular aigua i 
esdevenir punts de cria del mosquit tigre. El 
producte que s’aplica és un formulat biològic, 
té una permanència d’unes 6 setmanes i elimi-
na les larves. 
Cal recordar que, tal com diu l’ordenança mu-
nicipal, cadascú és responsable de mantenir 
correctament els espais privats per tal d’evitar 
les condicions de proliferació del mosquit ti-
gre: eliminar els objectes que puguin acumular 
aigua o buidar-los sovint, tapar o posar teles 
mosquiteres en dipòsits d’aigua pel reg, evitar 
l’acumulació d’escombraries, netejar de fulles les 
canaleres, revisar embornals, piques, desaigües, 
etc., posar cap per avall carretons, remolcs, etc., 
controlar l’aigua de fonts ornamentals. 
Des de l’ajuntament es demana als veïns de 
Caldes de Malavella que repassin els consells 
de prevenció de proliferació d’aquest mosquit 
que tantes molèsties ocasiona. Tal com diu la 
campanya, que no n’hi hagi depèn de tu!

#JOVESESSENCIALS. I els 
joves...com ho han viscut?
 
Aquests dies de confinament, l’Espai Jove i la 
biblioteca hem adaptat el projecte “La volta 
al món en vuitanta dies” i l’hem convertit en 
#JovesEssencials. Volíem saber com han vis-
cut una experiència d’aquesta magnitud joves 
de Caldes que han estat a primera fila en la 
lluita contra la Covid19.  La periodista Xènia 
Casanovas ha entrevistat Cesc Canet, cuidador 
al Centre Germanes Hospitalàries, Judit Ruiz 
i Saroa Garcia, infermeres a la Vall d’Hebron 
i a l’hospital Santa Caterina, Fran Cuesta, tre-
ballador de supermercat, l’Alba Calderon, co-
sidora voluntària de mascaretes i  l’Ian Farré i 
Joan Moya voluntaris de Protecció Civil. Com 
es viu l’impacte sobtat d’una pandèmia tot just 
començada la carrera professional en l’àmbit 
sanitari? I en el de serveis? Què els va decidir a 
oferir-se com a voluntaris? Ens ha admirat pro-
fundament la seva generositat, la voluntat de 
servei i la gran capacitat per adaptar-se a una 
de les experiències que potser marcaran la seva 
vida. Les entrevistes les guardarem com un tre-
sor a la web de la biblioteca.

Al novembre farem el salt al 
Porta a Porta 

A Caldes hi ha contenidors des de fa 30 anys i 
només s’ha aconseguit el 30 per cent de reco-
llida selectiva. Això vol dir que la major part 
dels residus habituals de la bossa de deixalles 
es perden a l’abocador.
El nou sistema porta a porta consisteix en di-
positar els residus a la porta de casa correcta-
ment separats en les fraccions que ja coneixem: 
Orgànica, resta, envasos, paper i vidre (aquest 
residu mantindrà la seva recollida amb els ma-
teixos contenidors del carrer). Les xifres ens 
demostren que amb aquest model es recicla 
més. El reciclatge és obligatori i cada llar es res-
ponsabilitza directament dels seus residus. Per 
facilitar aquest control, com a mínim un dels 
cubells emprats porta un xip electrònic que 
l’identifica amb l’adreça de la llar. El reciclat-
ge beneficia el medi ambient per molts motius 
que, a més, relacionen medi ambient amb eco-
nomia. I és que els residus reciclats no són altra 
cosa més que recursos – materials que ens per-
meten fabricar nous articles i reduir substan-
cialment l’extracció de matèries primeres del 
planeta. Properament s’avançaran més detalls!

Has participat al concurs El 
Meu Caldes?

L’Oficina de Turisme està treballant des de que 
es va iniciar el confinament de manera virtual, 
per posar en valor el patrimoni i recordar què hi 
ha a Caldes de Malavella, i què pot emocionar el 
visitant en un futur. Sempre recordant que som 
aquí, que estem actius i que no ens aturem!
A les xarxes socials, cada dia, sense excepció, 
i ha una salutació de “Bon dia” als seguidors 
amb diferents imatges mitjançant la qual es 
comparteix una fotografia del patrimoni de 
Caldes alhora que es difon un missatge de 
tranquil·litat i d’optimisme en aquesta situació 
excepcional. També mentre duri l’estat d’alar-
ma hi ha actiu el concurs #elmeucaldes per a 
compartir fotografies des de la perspectiva i la 
visió dels mateixos caldencs, que actualment 
compta amb unes 120 publicacions; en una 
primera fase bàsicament eren fotografies des 
de les finestres i balcons, i en una segona fase ja 
des de les passejades de desconfinament. Totes 
elles molt evocadores en el sentit de la recerca 
de la llibertat. S’han descobert perspectives i 
racons desconeguts i molt interessants. Recor-
dem que en joc hi ha el sorteig de circuits ter-
mals entre les deu més votades.

Gràcies cosidores! 

Durant tot el temps que ha durat l’ estat 
d’alarma hi ha hagut dos grups de cosidores al 
municipi que han fet una tasca increïble! Per 
una banda hi ha les cosidores del moviment 
solidari Calonge Covid 19. Un total de 25 
cosidors i cosidores han cosit prop de 7000 
mascaretes, també han muntat viseres. 
També han treballat de valent un grup format 
per cosidores que amb recursos propis, de 
l’Ajuntament i de comerços implicats han cosit 
mascaretes. Moltes gràcies!!

L’Oficina de Turisme no 
s’atura!

Tot i que de moment l’Oficina de Tu-
risme està tancada, us hi podeu po-
sar en contacte al 972 48 01 03
Procurem estar permanentment en contacte 
amb el sector turisme, per a informar dels ajuts 
i subvencions, sobre les formacions en línia 
gratuïtes disponibles des del Patronat de Turis-
me, la Taula Gironina de Turisme i l’Agència 
Catalana del Turisme, per a reinventar-nos i 
aconseguir créixer tot i aquesta profunda cri-
si. Igualment som actius amb notícies sobre les 
últimes actualitats pel que fa a la situació actual 
provocada per la Covid-19: protocols, mesures 
de contingència, estudis de mercat...
Addicionalment, avancem en la redacció de 
plans, de dossiers estratègics per a certificaci-
ons, amb nous materials promocionals i nous 
productes potenciant la nostra marca: benes-
tar, salut, turisme actiu, natura,..
Finalment treballem per adequar l’espai per 
a poder tornar a obrir amb tota la seguretat i 
amb la millor comunicació possible. Mentres-
tant, si necessiteu contactar amb nosaltres po-
deu fer-ho com sempre al 972 48 01 03

Caldes de Malavella ha estat un dels primers pobles a aprovar un pla de xoc de més de 
200.000€ per ajudar a superar la crisi. Des de JuntsxCaldes hem treballat per fer efec-
tives aquestes ajudes, que una part seran subvencions directes a autònoms i empreses 

de Caldes que s’hagin vist afectades pel tancament d’establiments i l’altre per augmentar els recursos 
de serveis socials per ajudar a aquelles persones i famílies que entrin en situacions de vulnerabilitat. 
En la mateixa línia s’han anul·lat les taxes per les terrasses de bars i restaurants i s’han començat a fer 
les devolucions de les taxes d’escombraries de la recollida comercial. Tot per donar un cop de mà al 
sector empresarial i comercial de Caldes.
Aquestes darreres setmanes s’està parlant un altre cop de la gestió dels menjadors escolars, un as-
sumpte que afecta ens afecta a Caldes i a milers de nens i nenes, amb les seves famílies, a tot Catalu-
nya. El nostre alcalde està treballant perquè el conseller Bargalló, el primer responsable de l’embolic, 
s’aclareixi, permetent tots els diferents models de gestió que demanen les famílies.
Encara que estem avançant de fases no ens podem relaxar davant la crisi que estem vivim pel CO-
VID19. Us demanem que sigueu essent prudents i responsables amb el desconfinament. No podem 
finalitzar sense donar les gràcies des de JuntsxCaldes a tota la gent que de mil maneres diferents està 
treballant perquè el nostre poble segueixi endavant. Gràcies!!!

Volem començar aquest escrit agraint la tasca 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 preparar també pel que vindrà, l’economia 
s’està ressentint molt d’aquesta parada i SOM els més dèbils els que més ho patirem. 

Després d’aquest primer sotrac hem de treballar plegats 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 portar al ple ja que vam creure oportú aprovar conjuntament el decàleg de l’ACM que ja les 
contempla. Ara la nostra feina és vetllar perquè 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.

És ben cert que en situacions difícils surten a la llum el millor i el pitjor de les perso-
nes. I a Caldes ho hem pogut comprovar.
Mentre que durant la setmana vèiem els Caldencs amb mascaretes i respectant les 
distàncies, els caps de setmana podíem comprovar com persones vingudes de dife-
rents indrets del territori es passejaven per la nostra vila sense cap mena de respecte 
per als que aquí vivim... ni mascaretes, passejant en hores que no els pertanyia i anant 

amunt i avall amb bicicleta o passejant el gos 10 cops al dia. Una mostra d’incivisme.
Incivisme que es mostra també a l’hora d’alliberar-se de les deixalles de la llar que deixen de qualsevol 
manera i en qualsevol lloc oblidant-se que hi ha un container i una deixalleria on poder-los abocar.
Cal que l’equip de govern posi a la nostra disposició un municipal per a controlar què fem cada un 
de nosaltres?  
Estem en contra de la renúncia de les competències de la gestió del servei de menjador escolar a 
la comarca de La Selva que proposa el Consell Comarcal. Es fa una interpretació interessada de la 
Llei, quan la Llei 5/2020 dona cobertura legal a la gestió de les Ampes dels menjadors. Amb aquesta 
renúncia, en el cas de Caldes, es nega que l’Ampa del Sant Esteve pugui decidir sobre el servei de 
menjador. I que La Benaula tampoc no ho pugui fer.

Ningú s’ho esperava. Portem uns mesos d’una pandèmia mundial, amb milions 
d’afectats i encara alguns sembla que els està costant entendre que ningú s’ho espe-
rava. No és fàcil gestionar una crisi d’aquesta magnitud, ni per Estat, Generalitat, 
ni Ajuntaments. Però aquí hem estat, intentant donar tot el millor possible per als 
nostres veïns. No s’ha deixat de treballar per aconseguir reforçar serveis i buscar les 

fórmules per ajudar a tothom.
El Ple de maig portava una sèrie de mesures econòmiques per poder fer front al camí que encara ens 
falta. Aquesta crisi sanitària no ha acabat i ja tenim la conseqüència immediata: la crisi econòmica. 
Per això continuem demanant als nostres veïns que continuïn treballant pel be comú, que mantin-
guin la distància social,  portin totes les mesures higièniques necessàries i respectin les indicacions 
que a cada fase s’han de complir.  Alhora, nosaltres continuarem treballant per millorar les condi-
cions econòmiques dels treballadors/es i de les empreses de Caldes per reactivar en la mesura de 
les nostres possibilitats l’activitat econòmica al municipi el més aviat possible.  També s’ha creat un 
fons social per ajudar a totes les persones i famílies de Caldes que ja s’han vist afectades i les que en 
els propers mesos es poden veure, alhora que no deixem de banda a aquelles que encara no s’havien 
recuperat de la crisi econòmica del 2008.  
Estem a la disposició de tothom, tant a Serveis Socials com a Promoció Econòmica per ajudar i 
treballar per què estem convençuts que #Ensensortirem.
No ens oblidem i volem agrair a tothom que està posant el seu granet de sorra per sortir de la crisi 
sanitària: els ciutadans que es queden a casa i compleixen amb les mesures proposades, els volun-
taris que fan allò que millor sabent fer: ajudar, i als treballadors i treballadores de totes les àrees i 
serveis de l’Ajuntament (propis i d’empreses contractades).

El grup de Ciutadans no ha enviat el text de partit per poder-lo posar al BIM, disculpin les molèsties

Des d’Esquerra Republicana estem al costat de les famílies per tal que es respec-
tin els seus drets i la seva capacitat de decidir quin model de menjador escolar 
volen pels seus fills.  Així ho vam expressar en el darrer ple municipal, on va 

quedar clar que només hi ha un problema de voluntat política. ERC ha demanat al Consell Comarcal 
de La Selva una pròrroga en la gestió que ha estat rebutjada i que buscava donar temps, tan a l’admi-
nistració com a les associacions de pares i mares per buscar una solució alternativa que anés bé a totes 
les parts. La llei permet diferents models de gestió dels menjadors escolars  i no només els que es van 
comunicar a les AMPAs per part de l’alcalde. Es pot optar per una gestió directe, a través del Consell 
i també a través dels Ajuntaments. El que està clar és que les famílies han de poder dir-hi la seva. I el 
més important, no es pot fer negoci amb l’alimentació de les nostres filles i fills.  
En aquest mateix ple vam donar suport a les mesures econòmiques previstes  per ajudar als nos-
tres veïns, comerços i empreses afectades pel COVID 19. Esperem que la creació d’aquest fons de 
226.000€ serveixi per pal·liar la difícil situació que malauradament estan vivint moltes famílies del 
nostre poble.  Estem amb les persones més que mai i hem de posar tots els nostres esforços en recu-
perar la normalitat el més aviat possible.


