
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 17 a 20 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

TOTA L’ACTUALITAT MUNICIPAL DE CALDES A:

BiM
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L’agenda

Missatge de l’alcalde
Per recordar

De l’1 al 31 de juliol de 2020

ETAPA DE REPRESA
Seguim prudents per evitar un rebrot! Ja 
hem entrat en l’etapa de represa, també co-
neguda com a “nova normalitat”. Segueixen 
vigents mesures com: 
• Neteja’t sovint les mans
• Cobreix-te amb el colze en tossir o esternudar
• Minimitza el contacte social, mantén grups 

de convivència habituals estables
• L’ús de mascareta és recomanable en espais 

tancats i és obligatòri per als majors de 6 
anys i per als grups de convivència no habi-
tual quan no es pugui mantenir la distància 
de seguretat

• Sempre que puguis escull espais a l’aire lliure
• Fes una correcta ventilació dels espais 

tancats
• Neteja i desinfecta les superfícies
• S’ha de garantir la distància interpersonal 

d’1,5 m, equivalent a una superfície de segu-
retat de 2,5m2 per persona. 

• Mantén la distància física de seguretat d’1,5 me-
tres, excepte en els grups de convivència habitual

• En grups de conscicència no habitual no es 
pot estar a una distància inferior a 1 metres, 
tot i portar mascareta, a excepció de deter-
minades activitats professionals

• La mascareta és obligatòria en el transport públic
• Protegeix a les persones vulnerables, han de 

tenir una atenció preferent en establiments 
i activitats

• A les activitats als espais públics, s’han d’evi-
tar aglomeracions i no es poden superar les 
limitacions d’aforaments establertes

• Cal establir mesures de circulació dels 
assistents per evitar aglomeracions en els 
creuaments o punts de major afluència. 

AJUDA PER AL PAGAMENT DEL 
LLOGUER 2020
Fins el 3 d ejuliol pots demanar l’ajuda per 
al pagament del lloguer 2020 (persones 
amb una renda inferior a 500€). Podeu fer 
la sol·licitud telemàticament o presentant 
la sol·licitud i la documentació a l’Oficina 
d’Habitatge de Santa Coloma de Farners 
amb cita prèvia. A Serveis Socials (C/Vall 
Llobera s/n) podeu demanar les sol·licituds. 
Per qualsevol dubte: 682 527 117

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.

EL SOLC TORNA A FER 
ENTREVISTES PRESENCIALS
El SOLC reprèn la seva activitat habitual 
els dimecres al matí a l’Espai Jove “Ca la 
Romana”.
Cal sol·licitar cita prèvia a solc@caldesde-
malavella.cat 

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.

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

HORARI D’ESTIU A LA 
BIBLIOTECA!
La Biblioteca va tornar a obrir l’1 de juny 
amb el següent horari: els matins de dijous 
i divendres de 10 a 14 h, i les tardes de di-
lluns, dimarts i dimecres de 16 a 20 h. 
Aquest mateix horari es mantindrà els me-
sos de juny, juliol i agost. 
La biblioteca s’obre només per tornar docu-
ments i per préstec.

HORARI D’ESTIU DE LA 
DEIXALLERIA
Del 16 de juny al 15 de setembre
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h 
Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i diven-
dres de 17 a 20 h.

CANVI D’EMPLAÇAMENT DE 
LES BÚSTIES VELLES A AIGÜES 
BONES
Finalitzat el procés de canvi de les bústies 
velles situades a l’interior de la masia de 
Can Bernardí per les bústies noves situades 
a l’exterior, s’informa a tot el veïnat d’Aigües 
Bones que: 
• A partir del pròxim 22 de juny de 2020 

el servei de correu s’efectuarà única-
ment a les bústies noves.

• Fins al dia 30 de juny es podrà accedir a 
les bústies velles de la masia per recollir 
el correu. A partir de l’1 de juliol de 
2020 es tancarà l’accés a la masia.

Per a qualsevol consulta o incidència:
Oficina atenció al ciutadà Ajuntament de 
Caldes de Malavella Telèfon: 97247005

ATENCIÓ QUINTA DEL 70!
Vas néixer en blanc i negre, fas 50 anys! 
Apunta’t a la festa dels 50! Gaudirem tots 
junts d’un dia de colors i molt bon rotllo 
amb un dinar popular entre nosaltres! Acti-
vitats i història i molta gresca!
Apunta’t a la Llibreria Solés o al telèfon 972 
47 00 86 en horari de botiga

GLOPETS D’ESTIU
Degut a les mesures excepcionals provo-
cades pel Covid-19 és obligatori delimitar 
l’aforament. Per això tot i que els espectacles 
de Glopets d’Estiu son gratuïts cal accedir-hi 
mitjançant una entrada. Però per tal de ga-
rantir que l’aforament s’aprofitarà al màxim, 
el propietari de l’entrada haurà d’ocupar el 
seu lloc abans de començar l’espectacle, ja 
que en aquest moment
les cadires que no hagin estat ocupades 
poden ser assignades a persones que hagin 
quedat sense entrada. Es prega, doncs, ac-
cedir al recinte amb temps suficient per així 
evitar aglomeracions a l’entrada.
Les entrades es podran adquirir mitjançant 
el portal http://ticketara.com/ de forma 
gratuïta o bé presencialment a la Biblioteca 
Municipal, on es lliurarà un màxim de dues 
entrades per persona. En cas de pluja es 
suspèn l’acte.

HORARI DE LA PISCINA 
D’ESTIU
Tenint en compte les restriccions i mesures 
d’higiene i de distanciament de seguretat 
determinades per a les diferents fases de 
desconfinament del Pla de transició cap a 
una nova normalitat, s’estableix reducció de 
l’aforament en funció de la fase de desconfi-
nament. Es per aquest motiu que l’accés a la 
piscina municipal serà per torns.

Dilluns a divendres (JULIOL) 12:30h a 20h
• 9:30h a 12:30h CASAL primer torn (exclusiu 

casal i activitats municipals)
• 12:00h a 12:30h neteja (neteja i desinfecció 

vestidors i lavabos)
• 12:30h a 16:00 segon torn (accés usuaris 

abonats i entrenades puntuals)
• 16:00h a 16:30h neteja (neteja i desinfecció 

vestidors i lavabos) * Els usuaris del primer 
torn hauran de sortir del recinte.

• 16:30h a 20h tercer torn(Accés usuaris abo-
nats i entrenades puntuals)

Dissabtes, diumenges i festius (JULIOL i 
AGOST) 10:30h a 20h
• 10:30h a 16h primer torn (accés usuaris 

abonats i entrenades puntuals)
• 12:00h a 12:30h neteja i desinfecció vesti-

dors i lavabos (accés públic a la zona gespa i 
piscina, no vestidors/no lavabos)

• 16:00h a 16:30h neteja (neteja i desinfecció 
vestidors i lavabos) * Els usuaris del primer 
torn hauran de sortir del recinte.

• 16:30h a 20h segon torn(accés usuaris abo-
nats i entrenades puntuals)

Dilluns a divendres (AGOST) 11h a 20h
• 10:30h a 16h primer torn (accés usuaris abo-

nats i entrenades puntuals) + CASAL/CAM-
PUS (2 carrers piscina gran 10:00 a 12h)

• 12:00h a 12:30h neteja i desinfecció vesti-
dors i lavabos (accés públic a la zona gespa i 
piscina, no vestidors/no lavabos)

• 16:00h a 16:30h neteja (neteja i desinfecció 
vestidors i lavabos) * Els usuaris del primer 
torn hauran de sortir del recinte.

• 16:30h a 20h segon torn(accés usuaris abo-
nats i entrenades puntuals)
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En aquestes setmanes, des de l’Ajuntament anem contactant amb els represen-
tants de totes les associacions, entitats i comunitats de veïns (les que tenim re-
gistrades a les oficines municipals) per fer-les coneixedores de totes les novetats 
fins a la implantació de la recollida porta a porta. Qualsevol col·lectiu que també 
vulgui col·laborar en la difusió d’aquests canvis als seus associats o grup d’afi-
cionats, el convidem i agraïm que es posi en contacte a través del telèfon de la 
campanya 637 330 969 de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

Mentrestant, ens anem preparant per a la celebració dels primeres xerrades del 
porta a porta, dirigides a la població i als comerços, i el dissabte 1 d’agost estre-
nem el punt informatiu de la “ruleta dels envasos”, per aprendre a reciclar millor, 
mentre guanyem articles reciclats, reciclables i recicladors.

SET RESPOSTES SOBRE EL PORTA A PORTA
Al web de l’Ajuntament hi trobareu tota la informació sobre la separació de resi-
dus i el nou servei de recollida porta a porta i un espai on fer-nos arribar qualsevol 
consulta que tingueu.

També trobareu informació continuada a totes les xarxes socials i directament al 
web www.laselvarecicla.cat.

1. En què consisteix la recollida de residus porta a porta?
Porta a porta vol dir dipositar els residus a la porta de casa correc-
tament separats en les fraccions que ja coneixem: orgànica, rebuig, 
envasos i paper els dies establerts per a cada fracció i dins l’horari 
convingut. Pel que fa al vidre, a Caldes mantenim els mateixos conte-
nidors de vidre al carrer.

2. Per què es recicla més amb aquest model?
Amb la recollida porta a porta s’acosta el servei a l’usuari i el reci-
clatge és obligatori per a tothom; ja que cada llar és responsable de 
deixar els seus residus ben separats a la porta de casa seva. 
Per facilitar aquest seguiment, el cubell de la fracció orgànica porta 
un xip electrònic que l’identifica amb l’adreça de la llar corresponent.

3. Quins cubells ens proporcionaran?
L’Ajuntament lliurarà a totes les llars amb servei porta a porta un cu-
bell xipat per a la recollida de la fracció orgànica. Les altres fraccions 
es recolliran directament amb bossa o, en el cas del paper, amb bossa 
de paper o caixa de cartró.
Les llars amb jardí que ho necessitin, també rebran un contenidor gran 
amb rodes per a les restes vegetals.

4. Què més necessitaré per fer el porta a porta?
Junt amb els cubells, l’Ajuntament entregarà tota la informació neces-
sària per separar a casa i complir els horaris.
I es regalarà un paquet de bosses compostables, ja que, en el porta a 
porta, la bossa compostable per a la recollida de la fracció orgànica 
és obligatòria. Al seu moment s’informarà dels establiments de Caldes 
que venguin aquestes bosses.

5. Els veïnats residencials també faran porta a porta?
Justament el dijous 28 de maig, l’alcalde i regidors de l’Ajuntament 
ens vam reunir amb els presidents i altres representants de les urba-
nitzacions de Caldes per explicar-los quins sectors faran porta a porta 
i quins continuaran amb contenidors i les principals característiques 
dels dos models de servei.
Can Solà Gros, Malavella Parc, Tourist Club i els Tapiots faran porta a 
porta; i els veïns d’aquests sectors, a més del cubell marró xipat,  tots 
tindran el contenidor gran amb rodes per a les restes vegetals. 
Aigües Bones, Llac del Cigne, Can Carbonell i Franciac, faran la reco-
llida amb contenidors però aquests es trobaran a l’interior d’un recinte 
tancat que es podrà obrir amb un dispositiu electrònic. 

6. Les cases de pagès també?
Els disseminats també tindran a la seva disposició diferents recintes 
de contenidors tancats on estaran igualment obligats a separar els 
residus com la resta del poble.

7. I els blocs de pisos?
L’Ajuntament i l’empresa de serveis està treballant amb els presidents 
d’escala dels blocs més grans per trobar la millor solució en cada cas. 
Si alguna comunitat no ha estat convocada, es pot posar en contacte 
a través del telèfon de la campanya 637 330 969 de 9 a 14 h de dilluns 
a divendres.

I DESPRÉS DE TOT AIXÒ... QUÈ GUANYEM 
AMB EL PORTA A PORTA?

P R O T E G I M  E L  P L A N E TA : 
Els residus reciclats no són altra cosa que recursos que permeten fa-
bricar nous productes i reduir el consum de matèries primeres.

F R E N E M  L ’ I N C R E M E N T  D E  P R E U  D E  L E S  TA X E S 
D ’ E S C O M B R A R I E S  M U N I C I PA L S : 
El servei més car i el que més s’encareix cada any és el tractament 
dels residus sense separar a l’abocador. Des de l’any 2000 els aboca-
dors estan gravats per un cànon mediambiental que puja cada any i 
s’ha de cobrir amb les taxes d’escombraries que paguem tots.

M I L L O R E M  L A  I M AT G E  D E L  N O S T R E  M U N I C I P I : 
No tindrem contenidors al carrer i, sobretot, esperem erradicar els 
constants abandonaments de trastos que tan sovint trobem escam-
pats al costat dels contenidors.

Caldes: fent passos cap al 
porta a porta

RESTA

Diumenge, 5 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
Matagalls: Primera sortida del club fora del ter-
me municipal de Caldes, i com no, al Montseny. 
Farem el Matagalls sortint des de Coll Formic i 
passant pel santuari de Sant Segimon.

Dimarts, 7 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 9 de juliol
Cultura. Glopets d’estiu
22 h “ Plaça U d’Octubre
Cinema de Muntanya amb els curts Climbing 
Blind i Lost in Karakorum

Divendres, 10 de juliol
Cultura. Glopets d’estiu
22 h · Parc de la Sardana
Nina Moth + Anna Andreu

Diumenge, 12 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
Travessa Vallter Espinavell 
Reemprenem les sortides commemoratives del 
25è aniversari del club excursionista amb aques-
ta magnífica travessa.

Dimarts, 14 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 16 de juliol
Cultura. Glopets d’estiu 
19 h · Parc de la Sardana
“Contes arrossegats” amb Teatre Nu

Diumenge, 19 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 21 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 23 de juliol
Cultura. Concurs de Microliteratura 
Joaquim Carbó
18 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Lliurement de premis del 17è concurs de Micro-
literatura Joaquim Carbó 
Cultura. Glopets d’estiu
19 h · Parc de la Sardana
“Contes amagats” amb Marcel Gros

Divendres, 24 de juliol
Cultura. Glopets d’estiu
22 h · Parc de la Sardana
Ferran Palau

Diumenge, 26 de juliol
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h · Oficina de Turisme · 3€
Entitats. Club Excursionista
Marxa de Sant Maurici
No volem renunciar-hi. No podrà ser com les 
que hem fet fins ara però hi anirem.

Dimarts, 28 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Benvolgudes i benvolguts convilatans,

Un cop deixats enrere l’estat d’alarma i superades les diferents fases fins arribar a la “nova 
realitat”, permeteu-me primer de tot un record per a totes les persones que dissortadament 
ens han deixat. Ha sigut un sotrac molt important en les nostres vides. Una etapa que ens 
deixarà petja i de la que n’haurem d’aprofitar l’experiència per encarar el futur amb més 
garanties.
D’entrada no podem oblidar que encarem un estiu ple d’interrogants i un començament de 
curs adaptat per a fer front a possibles rebrots i confinaments. Això ens obligarà a reorga-
nitzar els espais públics disponibles per donar resposta als reptes que ens plantejaran les 
escoles, l’institut, les activitats culturals, lúdiques, esportives i associatives de tota mena.
L’Equip de Govern hi està treballant intensament. Tenim clares quines son les prioritats i 
necessitem que la ciutadania es faci càrrec, una vegada més, de les dificultats que tot això 
comportarà. Però estem segurs que podem comptar amb vosaltres per encarar aquest futur 
amb optimisme.
Vull agrair als caldencs i caldenques l’esforç fet durant aquest temps i el civisme exemplar 
que heu mostrat. Així mateix vull fer un reconeixement públic a tot el personal que treballa 
tant en la sanitat com en els establiments de queviures i serveis bàsics, que van continuar 
oberts i exposats per tal que la resta poguéssim estar confinats amb garanties.
Deixeu-me doncs que, juntament amb tot l’equip de govern, us digui
MOLTES GRÀCIES.

Salvador Balliu i Torroella
Alcalde de Caldes de Malavella

Canvi de recollida de residus a partir de l’1 de Juliol 
i fins l’entrada en servei de la nova recollida Porta a 
Porta

No t’ho perdis!
DESFASE ’T  2020
Dissabte, 25 de juliol
Pintura a l’asfalt, activitats pel jovent, teatre i 
molt més!

Diumenge, 26 de juliol
Pugem plegats a Sant Maurici amb la Colla 
Excursionista, al vespre autocinema!

Divendres, 31 de juliol
Trivial de Caldes, cantada d’havaneres amb Les 
Anxovetes i concerts amb Cesc Freixas i Suu.

Dissabte, 1 d’agost
Tallers infantils, mostra de balls de gegants, 
concert de sardanes i concert amb Pirats Sound i 
System Sixtus

Diumenge, 2 d’agost
Espectacle de màgia al matí, concert de sardanes 
a la tarda i al vespre concert amb La Loca Histeria 
i Animal DJ, a la mitja part hi haurà l’elecció de 
l’Hereu i la Pubilla 2020.

Dilluns, 3 d’agost
A mig matí missa en sufragi de tots els difunts de 
la vila produïts en aquest període a l’entorn dels 
efectes del Coronavirus.
Vermut i música a la Casa Rosa, espectacles 
infantils i Concert de la Orquestra Maravella.

Més informació en programes a part.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de juny

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

Premis del concurs Secrets 
de Caldes i El Meu Caldes

Ja es saben els noms dels guanya-
dors dels concurssos que s’han or-
ganitzat des de l’Àrea de Turisme du-
rant l’estat d’alarma
Un cop finalitzat l’estat d’alarma s’ha donat a 
conèixer l’últim guanyador del conjunt d’actua-
cions vinculades a conèixer Caldes virtualment 
mentre ha durat el confinament. Primerament 
es va llençar el concurs “Secrets de Caldes” 
que consistia en ampliar el coneixement del 
patrimoni de Caldes vinculat als vídeos pro-
mocionals del municipi de la xarxa Youtube, 
incentivant, així, la descoberta de racons des-
coneguts. La guanyadora va ser Teresa Oliva. 
I seguidament es va llençar el concurs “El meu 
Caldes” que consistia en la publicació de foto-
grafies des de les finestres caldenques per a po-
der tenir una perspectiva diferent dels paisat-
ges de Caldes. La fotografia guanyadora va ser 
de Joan Delemus amb una visió fantàstica del 
Puig de Sant Grau. Els guanyadors s’enduran 
dos circuits termals en els balnearis caldencs. 
L’enhorabona a tots dos!

L’1 de juliol obre la piscina 
municipal!

L’1 de juliol torna a obrir la piscina municipal. 
Per tal de garantir la seguretat i la higiene dels 
espais per prevenir la propagació del Covid19, 
s’estableixen diferents torns per accedir a les 
instal·lacions, a més de 3 horaris de neteja i de-
sinfecció diàries. Per tramitar la renovació dels 
abonaments familiars i adquirir paquets d’accés 
o entrades puntuals podeu fer-ho a través de: 
http://piscinesestiu.cat/caldesdemalavella 
Podeu consultar aquesta informació en fulle-
tons a part o al Per Recordar d’aquest mateix 
butlletí. A la web de l’Ajuntament trobareu més 
informació i normes d’ús a la web municipal: 
www.caldesdemalavella.cat  

Aquest estiu DesFase’t!

DesFase’t és el nom de les activitats alternatives 
que es duran a terme en lloc de la Festa Major 
el dissabte i diumenge 25 i 26 de juliol, el di-
vendres 31 de Juliol, l’1, 2 i 3 d’agost. La progra-
mació és totalment responsable amb la situació 
sanitària actual, evitant així el risc de possibles 
rebrots. S’hi troben activitats per a tots els pú-
blics, des de pintura a l’asfalt, caminades, con-
certs, o exhibicions geganteres entre d’altres. 
Tot i que no podem parlar de Festa Major tal 
i com la coneixem, esperem que tothom pugui 
gaudir de la programació que podeu trobar en 
programes a part properament. Bon Desfase’t!

Caldes s’adhereix a la nova 
Plataforma de comerç local

Aquesta iniciativa és una de les accions impulsa-
des des de la Diputació de Girona per tal de di-
namitzar el teixit econòmic local per afrontar els 
efectes de la COVID19 i ajudar el petit comerç, 
que ha patit d’una manera més directa les me-
sures que s’han aplicat durant la crisi sanitària. 
Aquest sistema ofereix a comerciants i petits 
productors la possibilitat d’oferir els seus pro-
ductes a través d’aquesta plataforma en línia. 
D’aquesta manera, es promou la presència di-
gital d’aquests establiments perquè puguin ar-
ribar als consumidors i incrementar la seva vi-
sibilitat i les possibilitats de negoci. I els clients 
poden fer les compres als comerços del mu-
nicipi des de casa, amb més facilitats tant pel 
que fa a l’horari de recollida del producte com 
d’entrega a domicili. La plataforma no ofereix 
directament el servei de pagament, però cada 
comerç pot especificar com a servei propi el 
pagament telemàtic. En les properes setmanes 
es presentarà la plataforma als comerços del 
municipi per tal de promoure la seva adhesió. 
Per a més informació:  promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat

El nou Institut

El dilluns 22 de juny a la tarda ja es van iniciar 
les obres per fer els fonaments del nou Institut. 
Ja fa 15 anys que els alumnes de secundària de 
Caldes fan classe als barracons. S’espera que els 
alumnes puguin abandonar els equipaments 
provisionals actuals per cursar al nou institut 
el curs 2021-2022. El nou edifici es construeix 
al costat de l’escola La Benaula, en un terreny 
de 8000 metres quadrats i disposarà de dos 
edificis connectats, un per administració i un 
a mode d’aulari. Aquesta tarda han començat 
els treballs de fonamentació que duu a terme el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya amb un control geotècnic per tal 
de no pertorbar el freàtic.
L’empresa que desenvolupa les obres és la 
constructora Busquets Vilobí SL, i desenvolupa 
l’obra per un import de 3.826.365,48€ IVA 
inclòs. El contracte té una durada d’un any i 
4 mesos. L’institut hauria d’estar enllestit abans 
de començar el curs 2021-2022, tot i els dos 
mesos de demora ocasionats per la pandèmia 
de la Covid 19.

Nova estació de 
bombament a Can 
Carbonell

El 4 de juny es va inaugurar  la nova estació de 
bombament de Can Carbonell. 
En aquest punt s’enllaça una nova canonada 
que porta l’aigua provinent del Pasteral fins a 
Caldes de Malavella. Amb aquesta millora l’ai-
gua està garantida en aquest punt del municipi 
tant pel que fa la quantitat com la qualitat. A 
Can Carbonell hi havia hagut problemes de ca-
bal en èpoques com l’estiu. Pel que fa la qualitat 
es barreja l’aigua dels pous ja existents per tal 
de baixar la concentració d’urani que hi havia 
als pous per poder complir amb la normativa 
sanitària vigent. Aquest és un pas endavant en 
el desenvolupament d’un programa que està 
duent a terme l’Ajuntament i que a mig-llarg 
plaç ha d’acabar amb els problemes d’abasta-
ment d’aigua a tots els punts del terme munici-
pal. Les properes fases connectaran amb l’aigua 
del nucli les zones del Golf, Can Solà Gros I i 
també de Malavella Park. Recentment s’han re-
solt també els problemes d’aigua al Turist Club.

En marxa la nova Escola de 
Música!

El passat dilluns 22 de juny ja es van poder 
veure les màquines treballant per fer els fona-
ments de la nova Escola de música. L’Escola de 
música es construeix als terrenys de les anti-
gues cases dels mestres i constarà de diferents 
aules d’ensenyament musical i un auditori amb 
capacitat per a més de 80 persones. Històrica-
ment aquest equipament és àmpliament de-
manat per la població ja que fins ara el Servei 
d’Educació Musical de Caldes desenvolupa la 
seva activitat en espais itinerants. Amb aquesta 
nova escola es posarà fi a aquesta problemàti-
ca, a més de servir com un espai polivalent per 
altres activitats educatives i culturals.
Al matí, i després d’haver fet un rebaix del ter-
reny les setmanes prèvies, les màquines ja treba-
llaven a ple rendiment per iniciar els fonaments 
de l’edifici. L’obra té un termini de 18 mesos i 
“s’està avançant el màxim possible a l’estiu per 
intentar coincidir el mínim amb la tornada a 
l’escola” ha dit l’alcalde, Salvador Balliu.
L’obra es va assignar a l’empresa Construccions 
Fusté S.A per un preu de 1.193.319’14€ IVA 
inclòs.

Nous col·lectors als Prats 
de Sant Sebastià

Aquestes obres evitaran inundacions 
als Prats de Sant Sebastià.
El 22 de juny també van començar les obres de 
substitució de dos col·lectors de sanejament al 
Llac del Cigne – Prats de Sant Sebastià. L’obra, 
promoguda per l’Ajuntament, consisteix en 
arreglar els col·lectors que surten del Llac del 
Cigne i travessem els prats de Sant Sebastià 
per anar cap al col·lector del nucli. De moment 
s’han desenvolupat tasques ambientals amb la 
Fundació Emys, que ha buidat l’obra inclosos 
els animals que hi habiten. L’obra, que es preveu 
que comenci formalment la setmana entrant, no 
s’ha iniciat encara degut al nivell elevat d’aigua 
i freàtic. Paral·lelament a aquesta obra també 
s’està desenvolupant el nou Pou de bombament 
a l’EBAR del Llac del Cigne i aprofitament del 
pou actual com a pou sorrer a Caldes.
En aquest cas es substitueix el pou de bombeig 
del col·lector de les aigües residuals de Caldes 
de Malavella per portar-les cap a la depuradora i 
travessar la riera de Santa Maria i la línia del tren.

Trobada amb els veïns del 
Turist Club

El passat 27 de juny es va fer una trobada amb 
els veïns de la Urbanització del Turist Club. 
La trobada tenia dos objectius, per una banda 
parlar sobre les obres d’urbanització que han 
fet una transformació a aquesta zona amb no-
ves voreres, noves xarxes d’enllumenat i aigua, 
entre d’altres. També es va voler avançar com 
serà la recollida Porta a Porta que arribarà al 
novembre. L’alcalde Salvador Balliu, el regidor 
de Medi Ambient Pere Oliveras, i una tècnica 
del Consell Comarcal de la Selva van fer l’ex-
plicació de com serà el nou model de recollida 
que també s’estendrà a atres punts com: Mala-
vella Parc, Can Solà Gros o als Tapiots, entre 
d’altres. Properament s’ampliarà la informació. 

Mesures de seguretat del 
Casal d’Estiu

El proper 1 de juliol comença el casal d’estiu i 
per tal d’evitar el contagi de la Covid19 s’han fet 
diferents recomanacions per als i les assistents a 
l’activitat: utilitzeu guants i mascareta quan sigui 
indicat, tot seguint totes les mesures de preven-
ció que us indiquin; intenta mantenir la distàn-
cia de seguretat de 2 metres així com el contacte 
físic, inclòs donar-nos les mans. Renta’t molt 
sovint les mans i els avantbraços. Evita també 
tocar-te el nas, la boca o els ulls i si tens símpto-
mes queda’t a casa. En cas de fer desplaçaments 
o en el desenvolupament d’activitats s’intentaran 
mantenir les distàncies de seguretat de 2 metres 
i la resta de mesures preventives. Més informa-
ció a www.caldesdemalavella.cat  

Revetlla de Sant Joan 

Aquest any no s’ha celebrat cap so-
par ni acte popular com en edicions 
anteriors, però s’ha anat a buscar 
igualment la Flama del Canigó.
El 23 de juny es va celebrar a Caldes de Malave-
lla la revetlla de Sant Joan d’una manera inusual 
a causa de la Covid19. A les 17 h es va anar a 
buscar la Flama del Canigó que aquest any es 
repartia per tota la comarca de la Selva des del 
municipi de Vidreres. Representants d’Òmnium 
o institucions de tots els punts de la comarca 
van recollir la flama que, a Caldes, va arribar a 
la Plaça U d’Octubre a les 18:30 h. Va ser llavors 
quan es va llegir un petit manifest aquest any 
centrat en agrair la tasca als sanitaris pel sobre-
esforç desenvolupat durant la pandèmia. Aquest 
acte a Caldes de Malavella el va organitzar Òm-
nium Cultural i l’Ajuntament. Bona revetlla! 

Tornen els Glopets 
d’Estiu! 

Aquest any, tot i les mesures preven-
tives de la Covid19, s’ha preparat una 
programació per celebrar els Glopets 
d’Estiu els mesos de juliol i agost.
Espectacles de música, contes o cinema són 
les propostes preparades per dinamitzar l’estiu 
des del programa Glopets d’Estiu impulsat per 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Des del 
9 de juliol fins al 28 d’agost s’ha preparat una 
gran diversitat d’actes que podeu consultar en 
programes a part o a l’agenda d’aquest mateix 
BIM. Els actes són gratuïts, però cal reservar 
entrada com a mesura per tenir cura de l’afora-
ment com a mesura preventiva de la Covid19. 
Aquesta i altres mesures les podeu veure de-
senvolupades a l’apartat Per Recordar d’aquest 
mateix butlletí. 

Trampes per capturar la 
vespa velutina o asiàtica

La vespa asiàtica o velutina és una espècie 
invasora del sud-est asiàtic. És un predador 
molt agressiu de les abelles i de vespes i altres 
pol·linitzadors. El seu impacte té repercussi-
ons ambientals, econòmiques i recreatives i és 
convenient prendre mesures per restringir la 
seva presència. Per fer front a la seva expansió 
al territori i minimitzar els impactes, l’Ajunta-
ment ha instal·lat 11 trampes a diferents punts 
per capturar les reines que són les responsables 
d’estendre l’espècie. Entre el març i el maig dei-
xen d’hivernar i és el moment de capturar-les, 
quan surten del niu primari per alimentar-se i 
fecundar les primeres vespes obreres que cons-
trueixen el niu secundari al juny. Un cop s’ha 
construït les reines no surten més. Per captu-
rar-les s’utilitzen productes no tòxics i innocus 
per les abelles i altres pol·linitzadors autòctons.
Els resultats han estat un èxit ja que el recomp-
te final en només 2 mesos de trampeig ha estat 
de 225 reines. Això vol dir que s’han evitat 225 
nius secundaris i el naixement de centenars de 
milers de vespes velutina obreres.  

Arriba el J de Jove 2020!
 
L’estiu ens ha arribat de cop i ens hem adap-
tat el millor possible a les circumstàncies per 
a poder oferir una experiència de lleure a les 
joves del municipi,  gaudint d’un Casal en col-
lectivitat. El primer canvi de tots és que aquest 
2020 hi haurà 3 grups de 10 persones cadascun 
amb una monitora, que seran els anomenats 
grups de convivència. Moltes de les persones 
participants han repetit i és el seu segon o fins 
i tot tercer any, així com les monitores que són 
ja veteranes. Fet que demostra que és un espai 
on es senten a gust i els agrada participar, hem 
rebut amb els braços oberts a totes aquelles que 
s’hi han apuntat per primer cop amb ganes de 
rebre i incorporar noves energies als grups!
Seguim els protocols estipulats de PROCICAT, 
el de transport i de piscina entre d’altres, així 
com l’adaptació en les activitats quotidianes. 
Tot i així, afortunadament, hem pogut tirar 
endavant les sortides programades, com anar 
a Water world, un dia de platja, l’acampada a 
Franciac i l’última que és sorpresa! 
Us desitgem un molt bon estiu a recordar, el 
nostre ha començat ja!

Campanya turística: 
Caldes a prop teu 

S’engega una nova campanya de promoció tu-
rística derivada de la situació del Coronavirus 
que ha fet que en aquests darrers mesos no 
s’hagi pogut gaudir del turisme de primavera 
que tant ens identifica a Caldes com a desti-
nació de turisme, destacionalitzada, vila termal 
per excel·lència, i amb una oferta de turisme 
actiu interessant.
La campanya llença missatges que evoquen con-
ceptes com la salut, el benestar, la seguretat, que 
Caldes està preparat per a rebre els turistes de 
proximitat amb l’adequació de serveis i instal-
lacions seguint els protocols definits pel govern. 
S’ha engegat en mitjans de publicitat d’àmbit 
català, inclosa la Catalunya Nord, tant de ràdio, 
premsa escrita com en mitjans digitals per un 
total de 15.000 € per captar el turisme de proxi-
mitat i així pal·liar els efectes de la COVID-19 
en el sector turístic i de la restauració. Tam-
bé s’han fet actuacions de màrqueting digital i 
instal·lacions d’elements de promoció in-situ
D’aquesta manera s’espera reactivar un dels 
sectors més afectats, tot centrant-nos en la cap-
tació dels turistes que tenim a prop de casa.

Tornen les visites 
teatralitzades!

Aquest any es seguiran desenvolu-
pant les visites teatralitzades amb me-
sures de seguretat i aforament limitat
Enguany no volem deixar de celebrar les Visites 
Teatralitzades, que aquest any duran per títol 
“Un passeig teatralitzat pel Puig de Sant Grau” 
i finalitzaran amb un tastet a la terrassa – jardí 
del Balneari Prats. Es duran a terme amb tota la 
seguretat possible: amb totes les escenes exteri-
ors, amb un aforament màxim de 30 persones 
i sempre respectant la distància interpersonal 
recomanada. Igualment les visites s’allargaran 
a deu sessions en comptes de les 6 que es rea-
litzen normalment i s’allargaran al llarg de tot 
l’any, essent el calendari serà el següent:
Juliol: divendres 17,24, 31 a les 22h Agost: di-
vendres 7, 14 a les 22h Setembre: dissabte 12 
a les 11h Octubre: diumenge 4 amb la Fira de 
l’Aigua (horari a concretar) i dilluns 12 a les 
11h Novembre: dissabte 21 amb el Gust de la 
Paraula (horari a concretar) Desembre: dis-
sabte 5 a les 11h

Som més de 8000 
habitants!

El passat 5 de juny el municipi de Caldes de 
Malavella va assolir la xifra de 8025 caldencs i 
caldenques.
Com a curiositat, si fem una ullada a l’evolució 
demogràfica, Caldes de Malavella al 2010 tenia 
6.920 habitants i al 2020 en tenia 4031, segons 
l’Idescat a partir del Padró Continu de l’Institut 
Nacional d’Estadística. Ens fem grans! I entre 
tots i totes som un gran poble!

El sector turístic Caldenc a 
punt! 

Després de l’aturada pel Coronavirus 
el sector turístic de Caldes es torna a 
reactivar per tornar a acollir turistes 
En la primera setmana de juliol Caldes com 
a destinació turística s’ha obert al 100%, amb 
la totalitat dels serveis turístics municipals 
oberts: l’Oficina de Turisme, l’Espai Aquae, 
l’àrea d’autocaravanes i la temporada estable de 
visites guiades. Igualment també han obert en 
la seva totalitat els allotjaments turístics (ho-
tels, balnearis i cases de turisme rural).
L’Oficina de Turisme obre de 10 a 14 h de di-
lluns a diumenge. L’Espai Aquae obre de dime-
cres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 19 i els 
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h . Per 
la seva banda l’àrea d’autocaravanes municipal 
torna a estar oberta gratuïtament les 24 hores, 
amb servei de wifi gratuït, amb servei de llum, 
aigua i buidatge d’aigües negres i grises. Espe-
rem que malgrat la situació actual els turistes 
segueixin venint com fins ara atrets per l’àm-
plia oferta existent al municipi!

Caldes de Malavella segueix actiu i bategant per avançar i és per això que estem con-
tents de veure que, malgrat l’aturada dràstica provocada per la pandèmia de la Covid19, 
tornen a estar en marxa grans obres com poden ser l’Institut, l’Escola de Música o 
d’altres projectes com els col·lectors dels Prats de Sant Sebastià. Veure les màquines 

treballant en aquestes construccions ens esperona a seguir endavant i seguir treballant pel poble. 
Recentment també les obres del Turist Club es troben a la fase final, unes obres que han fet possible la 
millora sensible d’aquesta part del poble, resolent problemes històrics com la manca d’aigua potable. 
Per saber les qüestions, els suggeriments i les queixes d’aquesta obra tan important estem en contacte 
permanent amb els veïns per ajudar-los en tot allò que calgui. També s’han resolt problemes d’aigua 
a Can Carbonell, amb una nova estació de bombament. Aquesta acció entra dintre d’un programa 
que connectarà amb l’aigua del nucli les zones del Golf, Can Solà Gros I i també de Malavella Park.
Aquest mes de juliol i a l’agost no tenim Festa Major, però sí activitats alternatives i d’altres programes 
com els Glopets d’Estiu, us animem a gaudir de les activitats, sempre amb seguretat i seny per evitar 
cap rebrot. 
A finals d’any farem també el pas cap a la recollida Porta a Porta, anem ampliant informació periò-
dicament d’aquest canvi que ens permetrà reduir costos i cuidar el Medi Ambient. 

El més de maig, tot i l’estat d’alarma, vam poder reprendre l’activitat normal pel que 
fa els plens i celebràrem ple ordinari en format telemàtic. Tot i la difícil situació que 
estem passant la vida no s’atura i el municipi ha de tirar endavant. Una vegada més, 
des de Som Caldes i seguint el nostre compromís, vam portar a ple dues mocions que 

creiem que eren interessants i intentant ser el màxim curosos possible. Presentàrem la moció per a 
convertir el casc antic de la vila en una zona més amable per als vianants (reordenar places, organitzar 
zones d’aparcament i peatonalitzar el carrer Major) ja que creiem que el moment que estem vivint 
és molt oportú, tal i com estan fent molts altres pobles i ciutats, de donar prioritat a la via pública a 
les persones. Per altra banda, seguint també la nostra ferma convicció en la necessitat de protegir i 
potenciar el patrimoni, vam presentar una moció per a la conservació dels prats de dall. L’equip de 
govern ens va votar a tot en contra esgrimint un “ara no toca”, no ve de nou, però no deixa de sobtar 
tenint en compte que van aprofitar el ple extraordinari del COVID-19 per aprovar l’inici de les obres 
de l’escola de música. El que també ens va sobtar molt va ser la postura dels altres grups de l’oposició 
que utilitzaren el mateix argument per a votar en contra del que ells mateixos van dir estar a favor.

El virus encara hi és. Pel que demanem a tota la ciutadania que prengui totes les 
mesures necessàries per no posar-se en risc, ni posar en risc a ningú.
Des de les àrees de Serveis Socials i Promoció Econòmica estem treballant perquè 
en aquesta crisi ningú quedi endarrera. L’equip de Serveis Socials està treballant per 

ajudar a totes les persones i famílies de Caldes des de la vessant més psicològica i assistencial, i des 
de Promoció Econòmica a les empreses i a les persones que estan buscant una feina, o un canvi.
S’ha reforçat econòmicament el pressupost destinat a Serveis Socials i també l’equip posant a l’abast 
més mitjans per a la sol·licitud de l’ingrés mínim vital.
Des de Promoció econòmica no s’ha deixat de fer formació online, s’està gestionant l’atorgament de 
subvencions a les empreses i autònoms, la informació de les ajudes de totes les administracions i ja 
es treballa en un pla per la dinamització comercial i empresarial del nostre poble.
Tot i així, som conscients que poder no arribem a tothom, i per això ens posem a la vostra disposi-
ció per qualsevol necessitat que surgeixi.

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

Ja fa un any de les darreres eleccions municipals, un any excepcional marcat per 
la crisi sanitària i econòmica que estem vivint. Durant tot aquest temps la nostra 

prioritat han estat les persones, el nostre poble, i hem treballat fent costat a l’equip de govern  donant 
suport a les mesures que s’han pres per pal·liar els efectes d’aquesta situació. Però també hem presen-
tat al llarg d’aquest any moltes propostes, lligades a la salut pública i mediambiental, mesures socials, 
iniciatives per millorar la transparència i les maneres de comunicar dels nostre ajuntament. Malaura-
dament molts cops hem topat  amb la majoria absoluta de Junts i el PSC, però aquest no és motiu per 
aturar-nos. Continuarem treballant en tot allò que creiem.
Hem seguit defensant les tradicions, la millora de les condicions laborals dels treballadors i el dret 
de les famílies per decidir quin model de menjador escolar volen pels seus fills. Hem treballat per la 
llibertat del nostre país, la llibertat dels presos polítics i els drets humans i civils. No hem fet ni farem 
un pas enrere. No oblidem.
I per últim volem recordar als amics, veïns i veïnes que ens han deixat per un motiu o un altre i que 
malauradament, degut a aquesta situació, no hem pogut acomiadar com ens hagués agradat. 


