
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. 
Els mesos de juliol i agost és:
Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20.
Dijous i divendres de 10 a 14.
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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Butlletí d’Informació Municipal

L’agenda
Per recordar

De l’1 al 31 d’agost de 2020

SOLC TANCAT DURANT EL MES 
D’AGOST
El servei d’orientació laboral de Caldes de 
Malavella no realitzarà entrevistes durant 
el mes d’agost. Us atendrem a partir del 
dimecres 2 de setembre. Podeu demanar cita 
prèvia a solc@caldesdemalavella.cat o bé els 
telèfons 972480103/972480266.

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
EMPRESARIAL DE CALDES 
El Servei de creació d’empreses i de suport a 
les Pimes del municipi no realitzarà assesso-
raments durant el mes d’agost per vacances. 
El servei es reprendrà a partir del setembre. 
Podeu demanar cita prèvia a promocioeco-
nomica@caldesdemalavella.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.

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 desin-

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

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

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

• 16:30h a 20h tercer torn(Accés usuaris 
abonats 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 ves-

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

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

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

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

abonats i entrenades puntuals) + CA-
SAL/CAMPUS (2 carrers piscina gran 
10:00 a 12h)

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

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

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

Es faran neteges i desinfeccions en tres 
torns diaris. 6h a 8h / 12h a 14h /16h a 18h. 
Consulta més informació sobre abonaments 
i normes d’ús a la web municipal: www.
caldesdemalavella.cat 

NECESSITES FER UNA 
CONSULTA AL CAP?
Si necessites anar al CAP, si no saps com 
contactar-hi, si vols fer una eConsulta... tin-
gues present 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 metges es posin en contacte 
amb tu. Cal que entris a www.ias.cat, Aneu a 
“Demaneu hora de visita al CAP” i introdu-
ïu el vostre CIP. Al requadre podeu afegir 
una explicació general del què necessites. 
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 
demència poden anar acompanyats); respec-
teu la distància de seguretat; porteu masca-
reta quirúrgica i renteu-vos bé les mans. 

ORGANITZACIÓ D’ESPAIS 
MUNICIPALS DEGUT A LA 
COVID19
Durant el mes de juliol s’han fet diverses reuni-
ons amb les entitats municipals. A les trobades se 
les va informar de la situació actual derivada de la 
Covid19. Des de la Generalitat s’ha demanat qui-
na disposició hi ha de locals municipals. Degut a 
la situació actual i previsible dels propers mesos, 
doncs, no es poden oferir espais municipals a 
les entitats, tal i com és habitual. Es va acordar 
amb les entitats establir canals de comunicació 
oberts per tal de poder donar resposta a les seves 
necessitats d’espais per poder desenvolupar les 
activitats de tardor – hivern, sempre complint 
amb la normativa vigent i de distanciament social 
i prevenció.

CAMPANYA IDENTIFICACIÓ I 
ESTERILITZACIÓ ANIMALS DE 
COMPANYIA
A partir del 14 de setembre concertant cita 
prèvia a Uetus Veterinaris (972 47 11 00). 
25% de descompte en intervencions i xipat-
ge gratuït.
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Aquest mes d’agost comencem els primers actes oficials del porta a porta. 
La setmana passada, el 29 de juliol, vam celebrar el primer seminari virtual 
amb els negocis locals i durant tot el mes d’agost fem sessions informatives a 
tots els nuclis de població:

Dissabte 1 d’agost: Punt informatiu del porta a porta i ruleta dels 
envasos.
Per aprendre a reciclar millor tot guanyant articles reciclats, reci-
clables i recicladors.

Dimarts 4 d’agost: 19 h, xerrada virtual sobre el porta a porta. 
Participació directe a través de la plataforma zoom i retransmissió 
en temps real a través de youtube. Podeu aconseguir els enllaços a 
les xarxes socials de l’Ajuntament o al web laselvarecicla.cat

Dijous 6 d’agost: Tourist Club, de 18 a 21 h, a l’entrada (on anirà la 
parada de bus)

Divendres 7 d’agost: Malavella Park, de 18 a 21 h, carrer Rocacorba 
parcel·la 62-A (antic dipòsit d’aigua)

Dissabte 8 d’agost: Can Carbonell, de 17 a 20 h, recinte de la zona 
esportiva de Can Carbonell

Dijous 20 d’agost: Llac del Cigne, de 18 a 21 h, zona esportiva  

Divendres 21 d’agost: Aigües Bones, de 18 a 21 h, davant Masia de 
Can Bernardí

Dilluns 24 d’agost: Can Solà Gros, de 10 a 13 h, local social

Dissabte 29 d’agost: Franciac, a les 12 h, a les Escoles

Paral·lelament, l’Ajuntament continua comprovant els blocs de pisos més 
grans i es convocarà a una sessió informativa especial (a finals de mes) aquells 
que podrien tenir algun problema d’espai per adaptar-se a la recollida indi-
vidualitzada. Tal com es va indicar en el butlletí anterior, si alguna comunitat 
considera que té aquesta problemàtica i no és convocada per l’Ajuntament es 
pot posar en contacte al telèfon de la campanya 637 330 969 de 9 a 14 h de 
dilluns a divendres.

MÉS RESPOSTES SOBRE EL PORTA A PORTA
Al web de l’Ajuntament hi trobareu tota la informació sobre la separació de 
residus 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 directa-
ment al web www.laselvarecicla.cat.

Quants dies a la setmana es recull cada residu?
El nucli de Caldes i els veïnats residencials amb servei porta a por-
ta tenen la mateixa freqüència de recollida:
• Fracció orgànica, tres dies a la setmana
• Envasos, dos dies a la setmana
• Paper, un dia a la setmana i els comerços dos
• Rebuig, un dia a la setmana (i ja veureu que sobra)
• Residus sanitaris (bolquers, compreses....), cada dia que hi ha 

servei 
• Restes vegetals, tres dies a la setmana coincidint amb la reco-

llida de fracció orgànica (servei adreçat a llars amb hort o jardí 
que el necessitin) 

• Vidre, es manté la recollida amb contenidor al carrer

Què passa si... un dia no em puc adaptar a l’horari?
Cada nucli tindrà un recinte de contenidors amb sistema d’obertu-
ra electrònica que actuarà com a “àrea d’emergència”, en el qual 
es podran dipositar els mateixos residus que es recullen porta a 
porta, si en algun moment algú ho necessita. 

Què passa si... un dia perdo els cubells? 
L’empresa de recollida NORA reposarà els cubells i contenidors 
que s’hagin perdut o malmès per causes justificades. 

Què passa si... no separo prou bé? 
Tothom es fa la mateixa pregunta abans de començar el porta a 
porta i tothom acaba separant molt bé. 
Tot i així cal tenir present que, malgrat que es tracti d’un descuit 
ocasional, el servei de recollida no es podrà endur els materials 
mal separats o que no pertoquin al servei d’aquell dia, ja que es 
perjudicaria la feina feta entre tots.

Què passa si... em confonc amb els envasos?
Els envasos del contenidor groc són la fracció que causa més te-
mor i just ha de ser a l’inrevés, ja que admet  qualsevol envàs, de 
qualsevol material, mentre no sigui de vidre ni cartró. 
Us convidem a escoltar la cançó de l’envàs, cantada per un grup 
d’alumnes de la Selva, que aclareix molt bé com separar els enva-
sos. Trobareu l’enllaç a les xarxes socials de l’Ajuntament i al web 
laselvarecicla.cat
https://www.youtube.com/watch?v=byWnEQiMpd8

Caldes: fent passos cap al 
porta a porta

No t’ho perdis!
DESFASE ’T  2020

Dissabte, 1 d’agost
10 h · Parc de la Sardana
Tallers infantils
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

11 h · Recinte Firal
Torneig 3x3 d’AquaVolei
Cal inscripció prèvia a cvjovescaldes@gmail.com

10 a 13 h · Parc de la Sardana
Ruleta dels envasos

18 h · Parc de la sardana
Mostra de balls de Gegants

19:30 h · Parc de la Sardana
Concert de sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Girona
Entrades gratuïtes a Ticketara.com 

22 h · Jardí del Balneari prats
Concert virtual de la Coral Cantaires de Caldes

23 h · Rambla d’en Rufí
Concert amb Pirat’s Sound Sistema i Sixtus
Entrades gratuïtes a Ticketara.com 

Diumenge, 2 d’agost
11 h · Parc de la Sardana
Espectacle de màgia “ per art de màgia” a càrrec 
de Melanie
Entrades gratuïtes a Ticketara.com 

11:30 h · Església Parroquial Sant Esteve
Missa

17 h · Parc de la Sardana
Gimcana Cesevid-19

19:30 h · Parc de la Sardana
Concert de Sardanes amb la Cobla La Prinvipak 
del Llobregat
Entrades gratuïtes a Ticketara.com 

A partir de les 23 h · Rambla d’en Rufí
Concert amb la Loca Histeria i Animal DJ, a la 
mitja part elecció de l’hereu i la pubilla 2020
Entrades gratuïtes a Ticketara.com 

Dilluns, 3 d’agost
12 h · Església Parroquial Sant Esteve
Missa en sufragi de tots els difunts de la vila 
produïts en aquest darrer període. En especial a 
tots els que ens han deixat amb la Covid-19.

13 h · Casa Rosa
Vermut amb Jordi Bofill
Cal inscripció prèvia a la Casa Rosa

18 h · Parc de la Sardana
Espectacle per a mainada “Contes 
encaixonats”amb de Parranda.
Entrades gratuïtes a Ticketara.com 

20 h · Rambla d’en Rufí 
Concert de l’Orquestra Maravella
Entrades gratuïtes a Ticketara.com

Diumenge, 2 d’agost
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 4 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Entitats. Club Excursionista de Caldes
Setmana del 4 al 9 d’agost, acampada a Pineta
Els interessats us heu d’apuntar. Es faran 
sortides a diferents nivells. Apta per a famíli-
es. Aquesta sortida va ser programada del 4 al 
8 d’agost de 2005, hi varen participar moltes 
famílies.

Divendres, 7 d’agost
Visites. Visita teatralitzada
22 h · Casa Rosa
Compra la teva entrada a ticketara.com, més 
informació a www.visitcaldes.cat 

Diumenge, 9 d’agost
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 11 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 13 d’agost
Cultura. Glopets d’estiu
22 h · Plaça U d’Octubre
Projecció de cinema: 1917

Divendres, 14 d’agost
Cultura. Glopets d’estiu
22 h · Parc de la Sardana
Música sota els pins amb Indira Ferrer i Antoni Mas 
Visites. Visita teatralitzada
22 h · Casa Rosa
Compra la teva entrada a ticketara.com, més 
informació a www.visitcaldes.cat

Diumenge, 16 d’agost
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 18 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Divendres, 21 d’agost
Cultura. Exposició “Tres Artistes de 
Caldes”
20 h · Casino Municipal
Inauguració de l’exposició que estarà disponible 
del 21 al 30 d’agost. 

Diumenge, 23 d’agost
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 25 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 27 d’agost
Salut. Donació de sang
16:30 a 21 h · Pavelló Polivalent
Donació de sang

Divendres, 28 d’agost
Cultura. Glopets d’estiu
21:30 h · Plaça Amical Mauthausen
Projecció de cinema: Frozen 2

Dissabte, 29 d’agost
Entitats. Club Excursionista de Caldes
Dissabte 29 d’agost, nocturna a la platja.
12 anys de remullades nocturnes. La Isabel a 
trenc de nit, ens guiarà a aquell redòs de pau 
que ella coneix per endinsar-nos en la mar fosca 
i jugar amb les sirenes. La primera sortida noc-
turna a la platja es va fer el 23 d’agost de 2008 i 
la va conduir en Joan Ferran.

Diumenge, 30 d’agost
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
10 h · Oficina de Turisme · 3€



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de juliol

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

350.000€ pel càncer 
infantil 

El passat 8 de juliol el cap de la Policia Local de 
Caldes de Malavella Xavier Muñoz; el cap de la 
Policia Local de Santa Susanna, Raül Barjuan; i 
l’inspector de la Policia Local de Sant Celoni Al-
bert Brunet, van venir a mostrar a l’Ajuntament 
el taló de 350.000€ que s’ha entregat a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu. Es sumen 50.000€ als 
300.000€ que ja s’havien entregat fins ara al cen-
tre sanitari, i es destinaran a la investigació del 
càncer infantil. Els diners, recaptats en el marc 
de la campanya #pelsvalents, recullen els fons de 
més del 95% de poblacions catalanes i d’altres 
punts de l’Estat Espanyol que s’han sumat a la 
iniciativa. Per aconseguir-ho s’han venut escuts 
solidaris, braçalets, s’han organitzat actes benè-
fics, calendaris o curses populars entre d’altres.
En la ocasió també van presentar la nova inici-
ativa de mascaretes solidàries. Aquestes tenen 
un cost de 9€, són FFP2 i estan a la venda a la 
comissaria. De moment hi ha 500 mascaretes en 
circulació, a l’espera de veure com evoluciona la 
campanya per poder-ne encarregar de noves. 

Celebrem Sant Jordi d’estiu

Caldes de Malavella es va sumar a la celebració 
de la diada de Sant Jordi a l’estiu. Aquest any el 
Sant Jordi es va celebrar el 23 de juliol, tenint en 
compte que el Sant Jordi d’abril es trobava im-
mers en l’estat d’alarma. A la Plaça Sant Esteve 
es podien comprar roses i mascaretes solidàries 
entre altres elements amb la Policia Local. Els co-
merços locals Floristeria Pom de Flors, Llibreria 
Tau i Llibreria Solés van fer parada a fora dels 
seus establiments. Tot i que pràcticament sense 
parades i amb no gaire afluència de gent, es van 
poder donar els premis del Concurs de Micro-
literatura Joaquim Carbó. Després de sentir els 
relats es va poder gaudir a la Pineda d’un espec-
tacle infantil amb Marcel Gros. Feliç diada!

Un passeig teatralitzat pel 
puig de Sant Grau 

Cada divendres es desenvolupen les visites te-
atralitzades 2020! Les visites van començar el 
17 de juliol, i s’allargaran fins a el divendres 14 
d’agost! Aquest any les visites, que s’anomenen 
“Un passeig teatralitzat pel puig de Sant Grau”, 
es fan pels voltants de Sant Grau, sortint de la 
Casa Rosa, passant per les termes i acabant al 
Balneari Prats. En acabar es proposa als assis-
tents de fer un piscolabis amb productes propis 
de Caldes. Aquest any les visites celebren el seu 
19è aniversari i s’adeqüen a totes les mesures 
de sanitat per evitar contagis i rebrots. Les en-
trades estan a la venda a ticketara.com i tenen 
un preu de 10€ i l’entrada reduïda (per infants 
de 6 a 12 anys), tenen un preu de 5€. Anima’t! 

Instal·lació d’enllumenat 
Led

Ja han començat les tasques de substitució de 
l’enllumenat públic a LED. Aquesta actuació, 
que s’havia endarrerit a causa de la COVID, ha 
començat a finals de juny i s’espera que acabi a 
l’octubre. Caldes de Malavella ha estat un dels 
municipis seleccionats com a ens beneficiari de 
cofinançament pel PO FEDER ( Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional) de Catalunya 
2014 2020. El nostre municipi va prendre el 
compromís de la Unió Europea de reduir un 
20% de consum de CO2 per l’any 2020, mitjan-
çant el Pacte dels Alcaldes. La Diputació de Gi-
rona, a través del programa europeu BeenerGi, 
dona suport tècnic i jurídic en matèria d’efici-
ència energètica i energies renovables als mu-
nicipis adherits al pacte esmentat anteriorment. 
Així doncs, gràcies a l’ajuda del Fons Europeu i 
de la Diputació, l’impost cofinançat de les mi-
llores és del 25%. Amb aquesta millora a 2.321 
punts d’enllumenat exterior, es redueix el con-
sum de CO2, fa que hi hagi més llum als carrers i 
que el cost i el manteniment siguin menors.

Com va anar el ple del mes 
de juliol?

El passat dilluns 27 de juliol es va desenvolupar 
una sessió plenària ordinària. En el ple es va 
aprovar l’adhesió del municipi a l’Associació 
de Viles Termals de Catalunya. Aquest punt es 
va aprovar per 11 vots a favor i 2 abstencions. 
Caldes de Malavella formarà part d’aquesta 
associació en formació juntament amb altres 
municipis com són Caldes d’Estrac, Caldes 
de Montbui, Caldes de Malavella, Sant Hilari 
Sacalm, el Vendrell, Santa Coloma de Farners, 
Les (Vall d’Aran), Vallfogona de Riucorb, 
Montbrió del Camp i la Garriga, entre d’altres. 
L’objectiu és treballar conjuntament per 
fomentar el termalisme a Catalunya i Europa. 
En el ple també es va aprovar inicialment el 
reglament de creació i funcionament de la 
comissió del nomenclàtor i del procediment 
per a l’assignació de denominacions de vies 
urbanes i espais públics de Caldes de Malavella.
Al 2019 ja es van detectar certs problemes pel 
que fa noms d’espais públics del poble (com 
noms de carrers doblats o manca de presència 
de noms femenins en el noms dels carrers), 
i és per això que es va decidir crear aquesta 
comissió per detectar aquestes discrepàncies i 
poder oferir solucions.

Vídeo promocional per 
impulsar el comerç local

L’Ajuntament de Caldes, a través de l’àrea de 
promoció econòmica, ha engegat una campa-
nya de sensibilització de suport al comerç local 
consistent en la gravació d’un espot promocio-
nal d’1 minut de duració. 
L’eslògan de la campanya porta per títol “El 
comerç local t’espera. Caldes, a prop teu” i s’hi 
podran veure imatges de diferents establiments 
comercials i de restauració del municipi. L’ob-
jectiu d’aquesta campanya és agrair l’esforç que 
el comerç local ha hagut de fer i està fent a cau-
sa de la COVID-19 i conscienciar a la població 
de la importància que té comprar a les botigues 
del municipi per a dinamitzar l’economia local. 
Aquesta campanya de sensibilització forma 
part d’un seguit d’accions de reactivació co-
mercial que l’Ajuntament de Caldes de Mala-
vella està duent a terme per dinamitzar el co-
merç local i que té el suport de la Diputació de 
Girona.

L’Associació de comerç fa 
entrega a l’Ajuntament d’un 
gronxador inclusiu

El 15 de juliol va tenir lloc a l’oficina de turis-
me el lliurament del gronxador inclusiu de la 
Campanya Solidària 2019 de Caldes de Mala-
vella que s’organitza anualment des de la Fede-
ració de comerç de la Selva i l’Associació de co-
merç i serveis de Caldes i que aquest any porta 
per nom Tots els infants volen gronxar-se!
La recaptació aconseguida és fruit dels dona-
tius de la campanya solidària portada a terme 
per l’Associació de comerç i serveis de Caldes 
de Malavella, juntament amb l’aportació eco-
nòmica de l’Obra Social “la Caixa”.
A l’acte de lliurament hi va assistir l’Alcalde 
de Caldes de Malavella,   Salvador Balliu, la 
regidora de  promoció econòmica, Ana Belén 
López, la presidenta de l’Associació de comerç i 
serveis de Caldes,  Ester Barnés, la representant 
a la Federació de comerç de la Selva,   Montser-
rat Pujolràs i la Cristina Figa, representant de 
l’Obra Social “la Caixa”, que col·labora i dóna 
suport a aquesta iniciativa.

Tasta Caldes: visita 
guiada amb degustació de 
producte

Aquest any el piscolabis de des-
prés de les visites teatralitzades s’ha 
adaptat a les mesures de seguretat 
de la Covid19, i s’ofereixen productes 
locals en format individual.
Enguany, les visites teatralitzades d’estiu 2020, 
finalitzaran amb una degustació de productes 
locals basats en productes de fleca. Aquesta 
acció promocional pretén donar a conèixer  el 
patrimoni cultural gastronòmic que ofereixen 
els comerços del municipi i així crear sinergies 
entre el sector comercial i el turisme.
Atenent la situació sanitària i les mesures de 
seguretat i higiene per evitar la propagació 
de la COVID19, els tastets s’han preparat 
amb caixes individuals que els usuaris de les 
visites es podran endur a casa o bé podran 
consumir als jardins del Balneari Prats que és 
l’espai on finalitzarà el recorregut de les visites 
teatralitzades d’estiu d’enguany.
Es preveu que aquesta acció també es pugui oferir 
amb les visites guiades dels diumenges i es pugui 
incloure a l’activitat de forma estable durant tot l’any

Neteja de franges 
perimetrals

Durant el mes de juliol s’han iniciat els treballs 
de seguretat de la campanya forestal d’enguany, 
amb la realització de l’estassada i manteniment 
de les franges perimetrals contra incendis fo-
restals del nostre municipi, així com els treballs 
de manteniment de zones verdes.
L’objectiu general  és realitzar les  actuacions 
necessàries a les franges perimetrals de baixa 
combustibilitat  per  millorar la seguretat de les 
persones, habitatges i infraestructures, i dismi-
nuir el risc de propagació d’un incendi.
L’àmbit de les actuacions que es preveuen 
d’aquest 2020 és: Aigües Bones, Can Sola I i II, 
Can Carbonell, Turist Club, Nucli Urb. 

Glopets d’estiu

Aquest any s’estan desenvolupant espectacles en 
el marc dels Glopets d’estiu tenint molta cura de 
les mesures preventives. De moment aquest mes 
de juliol s’han desenvolupat activitats com la 
projecció de cinema de muntanya, els concerts 
de Nina Moth i Anna Andreu, els Contes Ar-
rossegats amb Teatre Nu, Contes Amagats amb 
Marcel Gros o l’aclamada actuació de Ferran Pa-
lau el 24 de juliol. La programació dels Glopets 
s’allarga fins a finals d’agost, amb projeccions de 
cinema, exposicions o concerts sota els pins. En 
totes les activitats es té cura de la distància de 
seguretat a l’hora de seure, de l’aforament, és 
obligatori l’ús de mascaretes i el rentat de mans. 
Consulta tota la programació en aquest mateix 
BIM o a la web municipal. 

Ja ha arrencat el 
DesFase’t! 

Ja han arrencat els primers actes del DesFase’t, 
la programació alternativa a la Festa Major i que 
s’adequa a tota la normativa vigent. El darrer 
cap de setmana de juliol vam poder gaudir de 
l’activitat de la Pintura a l’Asfalt, amb més d’una 
trentena de participants, del Micro Obert on es 
van poder sentir veus i talents nous de Caldes, i 
el dissabte va acabar amb l’espectacle còmic de 
Fel Faixedas. El diumenge 26 ben d’hora una 
cinquantena de persones van pujar cap a Sant 
Maurici en una activitat organitzada pel Club 
Excursionista. El cap de setmana va acabar amb 
una sessió d’autocinema. A partir de dijous 30 
i fins el 4 d’agost la programació segueix amb 
activitats per a totes les edats i gustos. Participa!

Millores en els vestidors 

S’ha fet neteja i senajament de diferents vesti-
dors, que també s’han pintat. Són actuacions 
en el marc de l’ampliació del Pavelló Municipal. 
La primera actuació consisteix en tirar a terra 
un tram del cel ras i del remat lateral d’una de 
les claraboies d’un vestidor per tal de fer-ne un 
de nou amb plaques de guix laminar hidrò-
fug tot reforçant l’estructura de suports per tal 
d’evitar possibles despreniments. Després s’han 
sanejat les superfícies per treure marques de 
condensació, tot reparant petits desperfectes 
com forats o fissures. S’ha deixat la superfície 
del parament adequada i pintada amb pintura 
plàstica de color blanc. També, a part de les pa-
rets i sostres, s’han pintat les portes corredisses 
de fusta dels dos vestidor dels àrbitres. 

En marxa la Brigada Jove

El passat dimecres 1 de juliol van començar a 
treballar l’Hèctor, la Clàudia, l’Adrià i la Laia 
com a peons de la Brigada Jove 2020, acompa-
nyades de l’Ester de monitora. Durant el mes 
de juliol han estat desenvolupant tasques de 
suport a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis 
de l’Ajuntament. També va començar a treba-
llar la Marina com a Auxiliar d’Administració 
que desenvolupa tasques de suport a l’Oficina 
de Turisme, els dos mesos d’estiu. A primers 
d’agost es canviarà de grup i entraran a treballar 
quatre joves diferents. L’objectiu d’aquest pro-
jecte és oferir una primera experiència laboral 
a un total de nou joves del municipi durant la 
temporada d’estiu. A part de treballar també 
assisteixen a formacions en les quals se’ls ofe-
reixen recursos d’ocupació. Les persones joves 
beneficiaries tenen entre 16 i 18 anys que no 
han treballat mai, en el cas dels peons de bri-
gada jove, i en el cas de la plaça d’administra-
tiva es busca un perfil de jove de 16 a 25 anys 
amb estudis relacionats amb l’Administració o 
el Turisme. Totes elles tenen un contracte tem-
poral de 20 hores setmanals, treballant quatre 
hores diàries els matins de dilluns a divendres.

Protegeix-te del mosquit 
tigre!
 
Aquests mesos d’estiu són especialment sensi-
bles pel que fa la proliferació del mosquit ti-
gre. Des de Dipsalut es desenvolupen diferents 
accions comunicatives que podeu veure a les 
xarxes socials de l’Ajuntament. Es poden veure 
diferents consells i recomanacions per evitar la 
proliferació del mosquit tigre com són posar 
els plats i testos cap per avall, treure els plats 
dels testos o posar peixos a les basses perquè 
aquests es mengen les larves de mosquit tigre. 
També es recomana capgirar altres elements 
que puguin contenir aigua estancada com car-
retons, etc. També és recomanable que tapis els 
bidons. Si teniu pneumàtics porteu-los a la dei-
xalleria, són un amagatall perfecte pels mos-
quits!  També podeu trobar consells per evitar 
la cria de mosquit tigre especial horts, així com 
d’altres informacions d’interès com són el cicle 
biològic del mosquit. Per estar informats/des 
de tot podeu seguir el Programa general del 
mosquit tigre a la demarcació de Girona, tam-
bé per informar si a la teva zona hi ha una gran 
població de mosquit tigre pots descarregar-te 
l’app MosquitoAlert. 

Ruta d’autodescoberta 
del Vescomtat de Cabrera 

El passat 10 de juliol es va presentar a Blanes 
la senyalització d’elements patrimonials i rutes 
d’autodescoberta que formen part del projecte 
“Producte turístic cultural vescomtat de Cabre-
ra”. Aquesta ruta s’estén per 12 municipis de la 
comarca de la Selva, i un d’aquests municipis és 
Caldes de Malavella. Amb aquesta senyalització  
els visitants poden escollir entre cinc rutes con-
ceptuals que recorren la història del vescomtat de 
Cabrera en diferents àmbits temàtics. A Caldes 
de Malavella trobareu els tòtems informatius a 
la muralla que delimita  l’entrada de les Termes 
Romanes. El projecte ha estat desenvolupat pel 
Consell Comarcal de la Selva i té com a objectiu 
posar en valor el patrimoni material i immaterial 
del Vescomtat de Cabrera, generant una proposta 
conjunta potent per atraure nous públics cultu-
rals i turístics als municipis participants, a través 
de la promoció de l’activitat cultural i econòmica 
entorn als recursos vinculats al vescomtat. 

Consells preventius i 
d’autoprotecció  dels 
incendis forestals

Des de Protecció Civil i el Departament 
d’Interior es difonen materials informa-
tius sobre els consells d’autoprotecció 
que pots trobar a la web municipal.
Si detectes un incendi forestal truca al 112 i se-
guiu les indicacions donades per les autoritats. 
Fins el 15 d’octubre està prohibit encendre foc 
per a fer qualsevol activitat sense autorització 
prèvia del Departament d’Agricultura de la 
Generalitat. Per evitar provocar un incendi no 
llencis burilles enceses ni cap altre element ni 
caminant, ni per la finestra del cotxe. No llen-
cis tampoc artefactes que continguin focs. Si 
vius en una casa neteja la franja perimetral. Si 
et sorprèn un incendi a camp obert, allunya-
te’n en direcció oposada al vent i, si pots, en-
tra en zona ja cremada. Si et fan evacuar, tanca 
portes, finestres i les claus de pas dels combus-
tibles. En cas de confinament entra a casa amb 
tota la família i animals domèstics. Recorda 
que les barbacoes han d’estar envoltades per 
una franja de terreny sense vegetació. Evitem 
ensurts aquest estiu!

Neteja a la Riera de Santa 
Maria

És la segona neteja que es realitza a la Riera 
de Santa Maria.  En total es contempla fer-ne 
tres al cap de l’any. De cares a l’hivern es farà 
la tercera.  
S’han tret totes les males herbes i s’ha adequat 
l’entorn des de la zona esportiva i fins la 
Rambla Recolons.  Aquesta és una acció de 
manteniment necessària per la seguretat i 
pel sanejament de la mateixa riera, per evitar 
inundacions i possibles desperfectes en cas de 
pluges sobtades. Aquesta actuació també ajuda 
a controlar la població de mosquit tigre. 

Visita l’exposició “Tres 
artistes de Caldes”! 

Il·lustració, pintura i fotografia en 
l’edició d’enguany de l’exposició que 
s’allarga fins a finals d’agost.  
Del 21 al 30 d’agost no et perdis l’exposició 
“Tres artistes de Caldes” al Casino Municipal!
Podràs contemplar les il·lustracions de Cris-
tina Picazo, veïna de Caldes, que ha il·lustrat 
llibres per nombroses editorials, i també ha 
treballat per institucions com la Generalitat de 
Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona entre 
d’altres. Per la seva banda, Joan Tauleria apor-
ta la seva pintura a l’exposició. Amb família de 
Caldes de tota la vida, ha participat en diversos 
concursos de pintura ràpida d’aquí i d’arreu i 
sovint Caldes és la seva inspiració. L’artista que 
fa tres és el caldenc Jordi Massa que, tot i que 
es dedica  a la construcció, la fotografia és la 
seva gran afició. Tots els artistes que partici-
pen en aquesta exposició tenen, cada any, una 
vinculació directa o indirecta amb el municipi, 
essent “Tres artistes de Caldes” un aparador del 
talent caldenc.

Des de Junts per Caldes volem desitjar-vos un bon DesFase’t i demanar-vos, sobretot, 
que siguem prudents i tinguem seny. Des de la regidoria de Festes i Joventut s’ha tre-
ballat de valent, juntament amb els Joves Intrèpids i les entitats, per preparar la pro-
gramació del DesFase’t. No podem dir que estem de Festa Major, perquè seguint les 

garanties i normes de seguretat no podem organitzar-la tal i com la coneixem, però s’han preparat 
un munt d’activitats perquè tothom pugui gaudir-les. Les activitats són segures, estem constantment 
en contacte amb responsables sanitaris per saber què es pot fer i com s’ha de fer. Tot allò organitzat 
compleix les mesures de seguretat establertes, no tingueu por de sortir al carrer i gaudir de la progra-
mació. Des de l’Ajuntament tenim cura que tothom vesteixi mascaretes, de les distàncies de seguretat 
i del rentat de mans. Estem molt pendents també de com evoluciona l’actualitat per prendre les deci-
sions pertinents. Aquests dies no només el DesFase’t ens impulsa a sortir de casa, també els Glopets 
d’estiu, o les visites teatralitzades entre d’altres. Volem donar suport a la cultura, i fer-ho amb seny 
perquè tothom es senti segur/a. Des de l’equip de govern seguim treballant de valent, com el primer 
dia, per desenvolupar millores pel poble en matèries diferents. Recentment haureu vist moviment a 
l’enllumenat públic, s’estan canviant tots els punts de llum a Led. És una il·luminació més respectuosa 
amb el Medi Ambient i de millor qualitat, calia fer aquest pas. Seguim treballant pel Porta a Porta, 
que arribarà a la tardor, també és un gest necessari per reciclar més i millor. Altres tasques que s’estan 
desenvolupant són millores a la zona esportiva, on s’han rehabilitat els vestidors, tot preparant una 
futura ampliació del Pavelló Polivalent. Seguim treballant per tots vosaltres. 

En d’altres circumstàncies tocaria desitjar-nos una bona Festa Major però aquest any 
és diferent, estem vivint una situació excepcional que cap de nosaltres ens havíem ima-
ginat veure i per tant, l’únic que podem dir és: cuidem-nos molt, SOM aquí pel què 
calgui. Dit això, hem de tirar endavant com podem, la vida no s’atura i sembla que les 
dinàmiques de l’ajuntament tampoc, si durant els primers dies de confinament donà-

vem les gràcies a l’equip de govern per la informació rebuda, hem tornat a la “nova” normalitat i ja no 
n’hem sabut res més des del ple de maig, només una escueta trucada per informar que s’havia anul•lat 
la Festa. En aquests moments d’excepcionalitat és com més falta fa el diàleg i un posicionament con-
junt; l’excusa de “l’ara no toca” no frenarà la feina que se’ns va encomanar.
Especialment des de que el confinament es va començar a relaxar, però ja amb anterioritat, hem ex-
pressat diverses vegades la nostra preocupació per l’estat de deixadesa de molts punts del municipi. 
Entenem que les circumstàncies no hi han ajudat però creiem que cal una aposta decidida per a mi-
llorar la neteja i manteniment de la via pública i els parcs i jardins.
Per acabar volem facilitar a qui correspongui per l’important millora en la via verda i l’arranjament 
dels camins de pagès, llargues reivindicacions del nostre grup, així com per la reobertura de les fonts 
termals, un dret que no ens podem deixar perdre.

D’entre les recomanacions que fa l’Ajuntament al BIM per evitar els focs, se n’oblida 
d‘una molt important i que és responsabilitat seva: la neteja perimetral dels boscos. 
Podran dir que aquesta neteja es fa cada dos anys a les urbanitzacions però cal tenir 
en compte que enguany ha estat un any excessivament plujós i el sota bocs ha crescut 

de manera “excessiva” a més de la brutícia que s’acumula de troncs des de la nevada del 2010. No 
val a dir que la neteja del bosc no és responsabilitat de l’Ajuntament...cal obligar els propietaris dels 
boscos a fer aquesta neteja. Com sigui, però cal obligar-los...ens hi juguem molt. És més tenint en 
compte que enguany no hi ha hagut activitats i no n’hi haurà en les quals l’Ajuntament té una despe-
sa forta, aquests estalvis es poden invertir molt bé en aquesta neteja tan necessària. No sigui cas que 
per voler estalviar, ens trobem més endavant que hàgim d’invertir en recursos i vides humanes.
Un altra qüestió i de difícil solució però que cal atacar són els robaments. Moltes llars tenen alarma, 
alarma que mostra una informació enganyosa. Cal que els usuaris ho tinguin present i el nostre 
consistori també, a més tenint contacte directe amb la Generalitat seria ben fàcil.

Estem vivint de nou moments difícils a la nostra comunitat. El virus encara hi és. 
El darrers rebots , fa que  prenguem consciència i que demanem a la ciutadania que 
prengui totes les mesures necessàries per no posar-se en risc, ni posar en risc a ningú.
Des de Serveis Socials de l’Ajuntament estem reforçant el servei per poder arribar a 

tothom, i ajudar a tramitar l’ingrés mínim vital per a tots aquells al que no els hi hagi estat reconegut 
de manera automàtica posant al seu abast les eines de les que disposem perquè ho puguin sol·licitar. 
Continuem igualment, amb l’atenció bàsica i especialitzada dels serveis socials amb un reforç econò-
mic per arribar a totes les peticions que tenim.
Des de l’àrea de Promoció Econòmica hem continuat treballant, des de la producció d’un video per 
al recolzament i potenciació del comerç de proximitat amb campanyes dirigides a donar a conèixer 
el nostre producte local, com ara el TastaCaldes, que des de mitjans de juliol es porta a terme. Sense 
deixar de banda el Servei Local d’Ocupació de Caldes i la formació. 
Sobretot, ara més que mai: cuideu-vos, cuidem-nos. 

Estidos caldecs. Ahora más que nunca necesitamos paliar no solo las consecuencias económicas del 
covid-19, también los rebrotes que están sucediendo. La mala gestión del gobierno central provoca 
que seamos ahora los gobierno autonómicos y los ayuntamientos los que tomemos las riendas y 
llevemos lasitucion a buen puerto. Desde el grupo ciudadanos vamos a exigir ayudas económicas y 
una gestión más precisa de la situación.

No es lícito que sea el ciudadano de a pie el que tenga que ponerse en riesgo por que con esas ayu-
das económicas tan mínimas no pueda llegar a fin de mes. Debemos exigir lo necesario para rebajar 
esos riesgos y que los casos de infección disminuyan,así como la inyección económica que necesitan 
los pequeños comercios y las pymes, que son nuestros motores económicos.  Trabajaremos para 
mejorar la situación  por el bien de todos nuestro conciudadanos.

Molta força.

Les caldenques i caldencs vivim una època complicada, plena d’incerteses a cau-
sa de la COVID, però no per això deixarem de celebrar, encara que sigui d’una 

altra manera, la nostra festa major. Sabem que enguany serà  diferent, gaudirem dels actes que s’han 
programat al Desfase’t amb totes les mesures de seguretat i  el màxim respecte cap a  la malaltia que 
ens amenaça però amb l’esperança que en anys propers la festa  torni a ser,  no només la de sempre,  
sinó molt millor.  Volem agrair un cop més la tasca que  durant tot l’any fan els Joves Intrèpids,  els 
voluntaris i les entitats del nostre municipi, dedicant moltes hores i esforços. Moltes gràcies! Sense 
vosaltres no seria possible!
Malauradament aquesta crisi sanitària que vivim també ens mostra el costat més dur de les desi-
gualtats socials i econòmiques, i som molt conscients que els ajuntaments tindrem  un paper molt 
important ajudant a les famílies i a tots aquells col·lectius que més ho necessitin, lluitant contra la 
discriminació social i racial.  
I no, no ens n’oblidem... #Llibertatpresospolítics


