
Serveis i adreces d’interès
OFICINES MUNICIPALS
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat.
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.

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

CAP DE CALDES
Tel. 972 47 01 09

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
serveissocials@caldesdemalavella.cat .
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 cità 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.
caldesfm@caldesdemalavella.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 972 47 23 50
biblioteca@caldesdemalavella.cat
Dilluns: de 16 a 20.30h De dimarts a 
divendres: de 10.30 a 14h i de 16 a 20.30h 
Dissabtes: de 10 a 14h

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
Casa Rosa. Dimarts i dijous, de 10 a 12.

ZONA ESPORTIVA
Tel. 670 062 315

LLAR D’INFANTS NINOTS
Tel. 972 47 10 38
b7008183@xtec.cat

ESCOLA SANT ESTEVE
Tel. 972 47 23 44
b7000676@xtec.cat

ESCOLA LA BENAULA
Tel. 972 48 00 56
b7008781@xtec.cat

SES CALDES
Tel. 972 48 02 25 b7008651@xtec.cat

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tel. 872 012 018.
C. Ponent, s/n.
Matins: de dilluns a diumenge de 10 a 13 h
Tardes: Dimarts, dimecres i divendres de 
15 a 18 h.

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:

L’agenda
Per recordar

De l’1 al 31 de març de 2021

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: du-
rant tot l’any
Centre de dia: durant tot l’any

T’AJUDEM A FER TRÀMITS 
ELECTRÒNICS!
Has de presentar un tràmit electrònic o fer 
alguna gestió online en alguna Administra-
ció o Organisme i no saps per on començar?
 
Has de demanar (per exemple) una presta-
ció al SEPE, un certificat, demanar hora al 
metge o un certificat, presentar una ins-
tància a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a 
l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosal-
tres t’ajudem en la seva tramitació!
Demana cita prèvia a agent.telematic.cal-
des@gmail.com o bé al telèfon 651654259. 
(també WhatsApp). Els horaris d’atenció 
són cada dia de 9 a 14 h a l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella (entrada pel Pati de Cal 
Ferrer – Plaça de l’Ajuntament).

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DE CALDES
Podeu demanar cita prèvia a solc@caldes-
demalavella.cat o bé als telèfons 972 480 
103 (Oficina de Turisme)  o al 972 480 266 
(Espai Jove). Les entrevistes es realitzen a 
l’Espai Jove “Ca la Romana” tots els dime-
cres de 9:30 a 13:30 h .

 
SERVEI DE CREACIÓ 
D’EMPRESES 
Els dimarts, dos cops al mes, a l’Ajuntament 
de Caldes hi ha disponible el Servei de Cre-
ació d’Empreses. Cal demanar cita prèvia 
al 972 48 01 03 (Oficina de Turisme) o bé a 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

CONCURS DE 
MICROLITERATURA JOAQUIM 
CARBÓ
Fins al 26 de març tens temps a enviar el 
teu microrelat (no superior a 300 paraules) 
per participar al Concurs de Microlitera-
tura. Envia els teus textos amb la paraula 
“ROSTRE” a la Biblioteca Francesc Ferrer i 
Guàrdia (carrer Llibertat 6 -17455 de Caldes 
de Malavella) o per correu electrònic a bibli-
oteca@caldesdemalavella.cat.
Hi ha tres categories: infantil (9 a 12 anys), 
juvenil (13 a 17 anys) i adults (a partir de 18 
anys). En joc hi ha lots de llibres per valor 
de 100, 75 i 120 €, o premis en efectiu de 
fins a 250 € en el cas de la categoria d’adults. 
Anima’t i participa-hi!

VISITA L’ESPAI AQUAE
L’Espai Aquae estarà obert d’octubre a maig 
de dimecres a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 
19 h i els diumenges i festius de 10 a 13 h . 
De juny a setembre l’espai obrirà de dime-
cres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h  
i els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 
13 h. L’entrada té un cost de 3€, i la reduïda 
de 2€ (mainada de 6 a 12 anys, amb Carnet 
Jove, jubilats o grups de més de 15 perso-
nes). També s’ofereixen visites i propostes 
combinades per a grups escolars de visites al 
centre i tallers didàctics.

HORARI DE LA DEIXALLERIA
Del 16 de setembre al 15 de juny. 
Matins: De dilluns a diumenge de 10 a 13 h. 
Tardes: Dimarts, dimecres i divendres de 15 
a 18 h.

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.

PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA
Consulta la programació de l’Espai Jove Ca 
la Romana a les xarxes socials oficials de 
l’espai jove!
Jovent de Caldes, no us perdeu la varietat 
d’activitats programades, pensades per a tots 
i totes!

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’Ajun-
tament, tant xarxes socials com la pàgina 
web, només difonen informació contrastada, 
estigues atent.

VISITA CALDES VIRTUALMENT
Des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella s’està desenvolupant un 
projecte per a conèixer Caldes virtualment, 
per a aquest fi, es va programar un espai 
web on poder anar bolcant tots els vídeos i 
tota la informació. Podeu visitar-lo anant al 
següent enllaç: www.visitcaldes.cat/visita-
virtual. D’aquesta manera s’espera poder 
arribar a molt més públic per a difondre el 
patrimoni del municipi, tant material com 
immaterial.
Actualment podeu gaudir de les següents 
visites guiades des de casa:
- “Les Aigües de Caldes”
- “L’espai Aquae i el seu entorn, el Puig de 
Sant Grau”
- “El jaciment paleontològic El Camp dels 
Ninots”
- “Caldes en Temps de Guerres (1936-1945)”
- “El modernisme i el noucentisme a Caldes”

XERRADA INFORMATIVA SOBRE 
EL PORTA A PORTA
El dissabte 6 de març no et perdis les 
xerrades informatives sobre el nou sistema 
de recollida de residus Porta a porta, a mà 
de Josep Maria Tost i Borràs, director de 
l’Agència de Residus de Catalunya. Es duran 
a terme dues sessions: una a les 10 h i l’altra 
a les 12 h, al Teatre-cinema municipal. No 
hi faltis!

Dimarts, 2 de març
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 4 de març
Educació. Jornada de portes ober-
tes Institut Caldes de Malavella
18 h · Reunió informativa telemàtica

Dissabte, 6 de març

No t’ho perdis!
Sessions informatives sobre el 
Porta a porta

A càrrec de Josep Maria Tost i Borràs, di-
rector de l’Agència de Residus de Catalunya
10 h · Teatre-cinema municipal
12 h ·Teatre-cinema municipal 

Formació. “Unfollow a les violències 
masclistes”
Per a adolescents i joves d’11 a 19 anys. Projecte 
educatiu del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya. A càrrec de Joana Pineda.
11 a 13 h · Casino Municipal · Entrada gratuïta
Parlem i reflexionem juntes sobre ciberassetja-
ments de diferent tipus, sexpreading, control de 
la parella a través de les xarxes socials, impo-
sició de rols i models de bellesa impossibles... 
El masclisme segueix vigent a la nostra societat 
però troba nous espais on desenvolupar-se.
Aforament limitat. Caldrà accedir-hi mitjançant 
inscripció prèvia a través de la pàgina web de 
l’Espai Jove – Ca La Romana o l’Instagram @
calaromana_caldes.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Consell Per la Igualtat de Caldes de Malavella
Associació Xarxa de Dones de Caldes 

Obra de teatre. “Miss, COSAS y yo”
Diana Pla – cia NEMIN. Direcció escènica: 
Ferran Vilajosana.
18 h · Teatre-cinema municipal · Entrada gra-
tuïta
Miss COSAS, viu una vida solitària tot i que té 
una imaginació desbordant amb la que es sent 
acompanyada, es relaciona amb el seu món ima-
ginari. En aquest món ple de jove coneixerem 
el seu interior i l’acompanyarem en un viatge a 
traves dels seus secrets per aprendre a sanar-se 
les històries.
Aforament limitat. Caldrà accedir-hi mitjançant 
una entrada que s’haurà d’adquirir anticipada-
ment al portal http://ticketara.com/.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Consell Per la Igualtat de Caldes de Malavella
Associació Xarxa de Dones de Caldes

Xerrada. Construir un projecte jun-
tes entorn la vida rural
A càrrec de les DONGUES, residents a la Masia 
de Can Matllo, Llac del Cigne a Caldes junta-
ment amb les de Can Donzella de Sils.  
19:30 a 20:30 h · Teatre-cinema municipal · 
Entrada gratuïta
L’objectiu de la xerrada és visibilitzar l’experièn-
cia de dones joves que han decidit construir un 
projecte juntes entorn la vida rural.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Consell Per la Igualtat de Caldes de Malavella
Associació Xarxa de Dones de Caldes 

Diumenge, 7 de març
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Dilluns, 8 de març
Lectura del Manifest del Dia Inter-
nacional de les Dones. Virtual.

Dimarts, 9 de març
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 11 de març
Formació. “Unfollow a les violències 
masclistes”
Per a famílies, professorat i persones que acom-
panyin a joves. Projecte educatiu del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya. A càrrec 
de Joana Pineda.
18:30 h a 19:30h · Casino municipal · Entrada 
Gratuïta
Aforament limitat. Caldrà accedir-hi mitjançant 
inscripció prèvia a través de la pàgina web de 
l’Espai Jove – Ca La Romana o l’Instagram @
calaromana_caldes.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Consell Per la Igualtat de Caldes de Malavella
Associació Xarxa de Dones de Caldes 

Diumenge, 14 de març
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 16 de març
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Divendres, 19 de març
Xerrada. “Isabel Vila i Pere Caimó al 
Foc de la Bisbal de 1869” 
A càrrec de Toni Strubell. La presentació anirà 
a càrrec d’Ester Rocabayera secretària nacional 
d’Igualtat de la Intersindical-CSC
19:00 h · Casino Municipal 
Isabel Vila, la primera dona sindicalista catala-
na, mestre i directora d’escola que, a més, va ser 
testimoni del Foc de la Bisbal, l’històric aixeca-
ment federalista republicà més contundent del 
segle XIX a Girona. Aquest aixecament, liderat 
per Pere Caimó, va revelar-se contra el govern 
espanyol davant el sentiment de deriva de la 
revolució autoritària i monàrquica de Prim. El 
general havia promès millores de les condici-
ons dels treballadors i la supressió de les lleves 
militars, les quals no es varen concedir.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Consell Per la Igualtat de Caldes de Malavella
Associació Xarxa de Dones de Caldes 

Dissabte, 20 de març
Cultura. Hora del conte
11 h · Jardí Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Margarideta, lleva’t de matí amb Bel contes
Sessió per a nens i nenes d’un a quatre anys.

Diumenge, 21 de març
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€
Cultura. Cinema familiar
18 h · Teatre Municipal · Entrada gratuïta
Pel·lícula Mascotas 2
Organitza: Àrea de Cultura

Dilluns, 22 de març
Cultura. Grup de lectura
19 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Petons de diumenge Sílvia Soler

Dimarts, 23 de març
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dissabte, 27 de març
Obra de teatre. “Isabel 5 hores” 
20 h · Teatre-cinema municipal · Entrada gra-
tuïta
Carme Sansa en la pell de la sindicalista catala-
na Isabel Vila.
És la història de la primera dona sindicalista 
catalana i activista d’un món industrial dominat 
pels homes. 
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella,
Consell Per la Igualtat de Caldes de Malavella
Associació Xarxa de Dones de Caldes

Diumenge, 28 de març
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 30 de març
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva
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Butlletí d’Informació Municipal
La població de Caldes de Malavella 
implanta el nou sistema de recolli-
da porta a porta el proper dilluns 15 
de març. Per aquest motiu, durant 
quatre setmanes s’organitzaran 
diferents punts de repartiment 
de contenidors en cadascun dels 
nuclis de població. Amb tot,  el 
dissabte 13 de març la campanya 
arribarà al seu punt àlgid amb l’inici 
de la retirada dels contenidors del 
carrer, que finalitzarà el mateix di-
lluns 15 per donar temps a la pobla-
ció a adaptar-se al nou sistema.

Amb caràcter previ els veïnats resi-
dencials del municipi estan duent a 
terme les seves pròpies campanyes 
informatives i el repartiment de 
materials in situ que va començar 
a finals de l’any passat a Franciac 
i Aigües Bones, i que continua des 
de principis d’any a Llac del Cig-
ne, Tourist Club, Malavella Park, Els 
Tapiots i Can Solà Gros, i finalitzarà 
a partir del 15 de març a Can Car-
bonell.

En aquests moments, a finals del 
mes de febrer, s’inicia la campanya 
de comunicació del nucli de Cal-
des, amb la bustiada generalitzada 
a totes les llars que les convocarà 
a les sessions de repartiment dels 
kits de reciclatge. D’aquesta mane-
ra es divideixen les prop de 5.000 
llars comptabilitzades a Caldes en 
4 grups que podran accedir a 5 
sessions de repartiment distribuï-
des en diferents franges horàries.

En concret cada grup té accés a 
dues tardes, dos matins i una franja 
en dissabte. El lloc de repartiment 
habitual és el recinte de la pisci-
na municipal excepte els dimarts 
que s’habilitarà una vela a la zona 
del mercat, matí i tarda, destinada 
especialment a les persones grans i 
amb problemes de mobilitat.

Totes les accions realitzades i pro-
gramades tant al nucli urbà com als 
diversos veïnats tenen l’objectiu de 
donar a conèixer el funcionament 
i els avantatges que suposarà la 
incorporació d’aquest nou sistema 
de recollida de residus. Així mateix, 
s’han fet reunions amb tots els col-
lectius del municipi. Aquestes ac-
cions han anat acompanyades de 
punts informatius de repartiment 
de cubells duts a terme a l’exterior 
i complementats amb altres mesu-
res que s’han adaptat a la situació 
de la Covid-19.

La bustiada a la població es veurà 
reforçada per una intensa campa-
nya informativa al carrer i a les xar-

xes amb l’element comunicatiu de 
“La portanoves del porta a porta”.

Cada dimecres, un nou 
episodi de la crònica del 
porta a porta
La crònica del porta a porta de la 
Selva és una producció del Consell 
Comarcal de la Selva destinada a 
reviure en ficció els canvis que pro-
dueix el porta a porta a la majoria 
de llars selvatanes quan s’adapten 
al reciclatge 100% i enceten el nou 
camí cap a la sostenibilitat.

Aquesta primera entrega, desti-
nada al reciclatge i les primeres 
passes de la reducció dels residus, 
està formada per 12 episodis d’uns 
4 minuts, protagonitzats per tres 
nous personatges comarcals: en 
Muralles, la Termals i l’Aiguamolls, 
els quals han estat escollits per fer 
honor als tres municipis selvatans 
que estan iniciant junts el porta a 
porta durant les primeres setmanes 
d’aquest 2021: Sils, Caldes i Hostal-
ric.

Retirada de contenidors i 
posada en funcionament 
del nou servei de recollida 
de residus
El dia 13 de març, el Consell Comar-
cal de la Selva –a través de l’empre-
sa NORA, SA- encetarà la retirada 
de tots els contenidors del carrer, 
que finalitzarà el mateix dilluns 15 
de març per donar més marge a 
la població en l’adaptació al nou 
sistema.

El nou sistema de recollida de 
residus porta a porta consisteix a 
dipositar els residus a la porta de 
casa correctament separats en les 
fraccions que ja coneixem: orgà-
nica, resta, envasos, paper i vidre. 
Pel que fa al vidre, es preveu que 
se’n mantingui la recollida amb els 
mateixos contenidors del carrer.

Comiat dels contenidors
La campanya informativa culminarà 
el dissabte 13 de març a les dotze 
del migdia amb un passa carrers de 
petit format, adaptat a les normes 
sanitàries actuals per la Covid-19.

En aquest acte hi intervindran els 
tres personatges ja coneguts a 
través de la crònica del porta a 
porta: en Muralles, la Termals i l’Ai-
guamolls, els quals estaran acom-
panyats d’un grup d’alumnes de 
l’escola de teatre El Galliner.

Caldes de Malavella implanta el nou 
sistema de recollida de residus porta a 
porta el proper dilluns dia 15 de març



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de febrer

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

El ple ordinari de gener 
contempla la modificació 
del POUM per connectar la 
xarxa d’aigua potable amb 
Vilobí d’Onyar

El ple ordinari celebrat a finals de gener a Cal-
des de Malavella va tractar diferents temes com 
la modificació puntual del POUM de Caldes de 
Malavella per poder connectar la xarxa d’aigua 
potable existent al municipi de Caldes de Ma-
lavella a Vilobí d’Onyar. Aquest és un tràmit 
que reforça el projecte que ha de convertir el 
complex PGA Catalunya Golf Resort en un 
complex pioner a nivell europeu pel que fa el 
turisme, l’esport i el benestar, que beneficia tant 
la part privada com la part pública, ja que no 
podem oblidar, entre d’altres, la quantitat de 
llocs de treball per a gent del poble que suposa 
aquest complex.
També s’ha tornat a dur a ple la modificació del 
POUM del paratge de Sant Maurici que havia 
quedat en suspens en el ple del passat novembre.
El Dictamen en relació al voluntariat de pro-
tecció civil de Caldes de Malavella ha permès 
fer un pas endavant en la formalització de l’As-
sociació de Protecció Civil com a única entitat 
amb competència en aquesta matèria al muni-
cipi. Ara es procedirà a la inserció de l’associ-
ació en el registre d’entitats de protecció civil 
i es procedirà al nomenament dels voluntaris 
formalment.

Es celebren les eleccions 
autonòmiques garantint la 
seguretat dels membres 
integrants de les meses i 
dels votants

El 14 de febrer es van celebrar les eleccions al 
Parlament de Catalunya. En la jornada electo-
ral, i per tal de seguir les recomanacions sani-
tàries per evitar la propagació de la Covid-19, 
es va votar al Pavelló d’Esports Municipal. Des 
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella es vol 
donar les gràcies a tot el personal que ha for-
mat part del dispositiu d’aquestes eleccions, 
amb totes les dificultats del moment, oferint 
un espai segur per tothom. I, per descomptat, a 
tots els caldencs i caldenques per exercir el seu 
dret a vot tot.

En marxa la instal·lació 
solar fotovoltaica situada a 
l’escola La Benaula

A finals de gener va començar la instal·lació 
solar fotovoltaica al CEIP La Benaula. Aquesta 
instal·lació està subvencionada per la Diputació 
de Girona mitjançant la convocatòria d’ajuts per 
a l’execució d’accions en el marc de la campanya 
“Del pla a l’acció” per a l’execució d’accions de 
millora de l’eficiència energètica i de reducció 
de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle dirigi-
da als ajuntaments de la demarcació de Girona 
signataris del Pacte d’Alcaldes. Concretament la 
subvenció va dirigida a noves instal·lacions so-
lars fotovoltaiques en règim d’autoconsum en 
instal·lacions municipals, en aquest cas, d’un 
edifici escolar.
Per a la instal·lació, s’instal·laran un conjunt de 
32 panells fotovoltaics policristal·lins de 410W 
de potència i de cel·la partida amb un rendiment 
superior al 18%, inclinats uns 35º i orientats 
d’acord amb la coberta de l’edifici que suposa-
ran uns 13,2 kWp instal·lats. A nivell energètic 
suposarà un estalvi d’energia de 17.813,40 kWh/
any i d’emissions de 6,77 t CO2/any.

La Biblioteca de Caldes 
de Malavella fa 29 anys! 

La Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia va ser 
inaugurada el 13 de febrer del 1992 i enguany 
ha celebrat el seu 29è aniversari, tot adaptant 
els actes de l’efemèride a les circumstàncies 
provocades per la Covid-19.
Per commemorar els seus anys de servei, el 
mateix dia de l’aniversari es va poder gaudir 
virtualment, a través de l’Instagram, d’una hora 
del conte amb Assumpta Mercader. També es 
va poder escoltar a Caldes FM una edició del 
programa “solucions provisionals” dedicada a 
les biblioteques. Per acabar la celebració, es va 
poder veure, també a les xarxes socials, un vídeo 
gravat amb els “superlectors del 2020”.
Al llarg d’aquests anys la Biblioteca Francesc 
Ferrer i Guàrdia s’ha convertit en un equipament 
imprescindible i propulsor de la cultura a Caldes. 
En aquest sentit ha rebut distincions com el 
premi a la innovació atorgat pel Departament 
de Cultura de la Generalitat pel projecte El Gust 
de la paraula. La Biblioteca també acull el Premi 
de Microliteratura Joaquim Carbó, un concurs 
de literatura que aquest març celebra la seva 
divuitena edició, entre altres iniciatives.

L’institut de Caldes estarà 
acabat aquest estiu 
posant fi a l’ensenyament 
en barracons al municipi

Aquest mes de febrer part de l’equip de go-
vern amb l’equip directiu de l’Institut han 
visitat les obres del nou centre educatiu 
acompanyats per l’arquitecte Josep Maria 
Fabregat. En la visita d’obres també hi van 
estar present el Sr. Martí Fonalleras, Director 
de Serveis Territorials i tècnics del Departa-
ment i de l’Ajuntament. Fins ara els alumnes 
de l’Institut feien classe en barracons, però si 
tot evoluciona segons el previst el curs vinent 
ja es podran traslladar al nou centre educa-
tiu. Aquesta infraestructura, amb un cost de 
prop de 4MEUR, dels quals l’Ajuntament de 
Caldes n’ha aportat 500.000 €, consta de dues 
parts diferenciades: l’espai d’administració i 
biblioteca i un aulari de dues plantes. La 
biblioteca té un accés independent per po-
der-se utilitzar fora de l’horari lectiu. També 
hi ha dos patis: un de més reservat i un de 
més gran amb pistes esportives.

Se celebra la 14a edició 
de la Botineteja

El passat 21 de febrer la Colla Excursionista de 
Caldes de Malavella, juntament amb l’ajunta-
ment de Caldes van dur a terme la XXIV edi-
ció de la Botineteja. L’activitat es va iniciar a les 
9 h del matí a la plaça de la Selva i va acabar 
a les 12:30 h a la Rambla d’en Rufí. Un total 
de 75 participants es van distribuir en grups 
de màxim 6 persones, per tal de complir amb 
les mesures sanitàries de la COVID-19. Es van 
recollir les brosses i escombraries de diversos 
espais naturals del municipi, aconseguint re-
tirar pneumàtics, matalassos, ferralla, mobles, 
ampolles de vidre, entre altres residus. A més 
es van localitzar abocadors descontrolats que 
després es van notificar a l’ajuntament. En aca-
bar la tasca de neteja, tradicionalment s’oferia 
un dinar als participants, però aquest any s’ha 
entregat un val per esmorzar a la Casa Rosa. 
Gràcies a tots els participants de la Botineteja 
per la bona feina!

Se suspèn la Fira de 
la Terra a causa de la 
COVID19

L’Ajuntament ha decidit suspendre els actes 
de la Fira de la Terra que s’havia de celebrar 
el proper diumenge 14 de març a causa de la 
situació sanitària provocada per la COVID19 i 
ja ha començat a treballar amb l’edició de l’any 
2022.
La Fira de la Terra – Sant Antoni  - Canicaldes 
va ser el primer esdeveniment que l’any 
passat es va haver de suspendre seguint les 
recomanacions de la Generalitat de Catalunya 
per a la contenció del coronavirus.
Enguany, tot i no celebrar-se actes presencials, 
l’Ajuntament està treballant amb un format de 
fira virtual que consistirà  en la difusió de vídeos 
sobre diferents temàtiques vinculades amb la 
Fira. Els vídeos estaran disponibles la setmana 
del 8 de març al Facebook de la Fira de la Terra: 
https://www.facebook.com/firadelaterracaldes 
i a la pàgina web de l’Ajuntament de Caldes 
www.caldesdemalavella.cat.

S’ajorna la 3a Fira 
Gegantera Gironina 

Degut a la situació sanitària actual de la CO-
VID-19; des del punt de vista sanitari i social, 
la Colla Gegantera de Caldes de Malavella ha 
decidit ajornar la 3a Fira Gegantera Gironina 
que s’hauria d’haver celebrat a Caldes el dis-
sabte 13 de març i que l’any passat també es va 
haver d’anul·lar amb l’arribada de la pandèmia.
La Colla Gegantera vol donar les gràcies a tots 
els firaires, comerços, col·laboradors i a tot el 
poble per donar-los suport i ajudar a muntar la 
Fira. Tenim l’esperança que la situació millori i 
tots junts puguem celebrar la 3a Fira Gegantera 
Gironina l’any vinent tal com es mereix.

Es presenta la Tina, el nou 
personatge del projecte 
#EduquemenValors  

El personatge ambaixador del Projecte Edu-
quem en Valors es va presentar el 4 de febrer a 
la Sala de Plens, on els nens i nenes li van poder 
fer preguntes a través d’una videoconferència.
El projecte Eduquem en Valors, impulsat per 
l’Escola Esportiva Municipal, va iniciar-se el 2018 
amb la proposta de dinàmiques de treball aplica-
des a diferents itineraris esportius per estimular 
bones conductes sobre el terreny de joc impul-
sant valors com l’autoestima, l’esforç, l’esportivitat 
i el respecte, la igualtat i pertinença al grup.
Aquest any el projecte s’ha ampliat arribant 
a nens i nenes de 4 a 7 anys. Per a l’ocasió s’ha 
introduït un nou personatge, la superheroïna 
Tina, amb el nom escollit pels mateixos usuaris.

S’implanta el nou sistema de recollida de residus 
El dilluns 15 de març s’implanta a Caldes el nou sistema de recollida porta a 
porta amb l’objectiu de dipositar els residus a la porta de casa, separant les 
fraccions orgànica, resta, envasos, paper i vidre. 

Un cop més es superen 
les previsions en la 
donació de sang! 

Els darrers mesos del 2021 s’han reprogramat 
intervencions i tractaments ajornats durant 
l’inici de la pandèmia, un fet que ha incremen-
tat les necessitats de sang dels hospitals. A fi-
nals de gener va arribar la primera campanya 
de l’any de donació de sang a Caldes. Es van 
aconseguir 71 bosses, 11 oferiments i 7 donants 
nous. La previsió era de recollir 60 bosses! La 
donació es va fer al Casino seguint tota norma-
tiva de seguretat i amb presa de temperatura i 
cita prèvia per poder accedir al recinte. Moltes 
gràcies per la vostra solidaritat!

S’instal·la un nou col·lector 
situat sota la calçada de 
l’avinguda Països Catalans

El projecte es va redactar per tal de millorar 
la xarxa de clavegueram existent en la zona 
de l’Av. dels Països Catalans que provoca la in-
undació, durant períodes de pluja abundant, 
d’alguns habitatges situats en aquesta avinguda 
que tenen la planta inferior situada aproxima-
dament 1,5 metres per sota la rasant del carrer.
La xarxa de clavegueram existent a l’entorn de 
l’Av. Països Catalans és en la seva gran part uni-
tària i està formada per col·lectors de diferents 
materials i diferents diàmetres.
Per tal de millorar el drenatge, s’instal·larà un 
nou col·lector que anirà situat sota la calçada 
de l’avinguda Països Catalans, des de la rotonda 
dels carrers Francesc Macià i Lluís Companys 
fins a passar per sota el parc infantil situat al 
nord d’aquesta cruïlla. Es resoldrà amb un tub 
de polietilè corrugat de doble capa de diàmetre i 
connectant-se al sistema general de sanejament.
Les obres, que van iniciar-se el passat 8 de fe-
brer, està previst que tinguin una durada efectiva 
d’unes 5 setmanes i alterin temporalment, junt 
amb les obres de l’institut, la mobilitat de l’entorn.

Un centre de Caldes, 
pioner d’un tractament 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual
 
El Centre Psicopedagògic Mare de Déu de 
Montserrat de les Germanes Hospitalàries ha 
aconseguit reduir en un 97% els trastorns de 
conducta gràcies a l’innovador mètode Teacch 
(sigles de tractament i educació d’infants autis-
tes amb problemes de comunicació relacionats).
L’objectiu del mètode és aconseguir la màxima 
autonomia dels usuaris abordant les necessitats 
relacionades amb la comunicació i el llenguatge, 
l’atenció i la memòria segons el perfil de cada 
persona.
És clau transformar l’espai on conviuen per fer-
lo previsible, estimulant sensorialment a través 
dels colors, el pes dels objectes o les olors. Les 
conseqüències més directes són una significa-
tiva reducció de les conductes violentes i altres 
trastorns com l’ansietat o l’agitació.
Aquesta institució és referent en l’àmbit de l’as-
sistència a les persones amb discapacitat intel-
lectual i acull un total de 15 usuaris.

Antoni Mas publica la 
segona edició del llibre 
Històries de músics

ntoni Mas, el músic i compositor de Caldes de 
Malavella, recentment ha presentat la segona 
edició del seu llibre publicat el 2016: Històries 
de músics. Al llarg de l’obra Mas ens relata, tal 
com indica el títol, històries de músics que ha 
viscut ell personalment o que ha sentit explicar 
als companys amb qui ha compartit escenari, 
habitació o autocar durant els gairebé seixanta 
anys de la seva 
vida professio-
nal.
El músic cal-
denc ens ex-
plica que en 
aquesta edició 
s’han fet alguns 
retocs, així com 
s’han afegit fo-
tografies amb 
molt de valor. També afegeix que s’ha canviat 
la portada del llibre, en aquest sentit, en l’ante-
rior es mostrava un concert vist des de la pers-
pectiva del públic i, en aquesta última edició 
es presenta una imatge dels components d’una 
orquestra darrere de l’escenari. Aquest canvi és 
degut al fet que aquesta edició va destinada, 
principalment, a les persones que no estan en-
dinsades en el món de la música i volen conèi-
xer les anècdotes dels “vells músics”.

Es netegen i desinfecten 
els dipòsits d’Aigües 
Bones i Can Solà Gros 2

Aquest mes de febrer, d’acord amb la normativa 
sanitària, s’ha procedit a la neteja, desinfecció 
i manteniment del dipòsit nou d’aigua potable 
de la urbanització Aigües Bones i del dipòsit de 
Can Solà Gros 2 del servei municipal de Caldes 
de Malavella.

Moltes gràcies per fer 
possible el carnaval!

No s’ha pogut celebrar la tradicional rua de 
carnestoltes, però l’Ajuntament de Caldes, en 
col·laboració amb l’Associació de Carnaval 
Embarrakaldats, ha organitzat a través de la 
Regidoria de Festes un concurs de disfresses 
pel Carnaval fotogràfic de 2021, adreçat als ciu-
tadans/es del municipi. En total s’han publicat 
47 fotografies. Moltes gràcies a tots els que heu 
participat, un cop més s’ha demostrat la crea-
tivitat de Caldes. Les imatges es podien enviar 
per correu o per whatsapp i es penjaven al per-
fil d’Instagram @carnaval_fotografic. També es 
convidava als participants a publicar-les amb 
el hashtag #CarnestoltesfotograficCaldes. Els 
usuaris podien posar “m’agrada” a les disfresses 
que més els hi agradaven fins al dimecres 24 de 
febrer per decidir el/la guanyador/a per vota-
ció popular. Els guanyadors de cada categoria 
de participació es comunicaran l’1 de març. 
Els guardonats del concurs rebran targetes per 
gastar en el comerç local.

Gràcies! JUNTS va tornar a ser la força més votada a Caldes a les eleccions al parla-
ment. Si a Catalunya els vots independentistes van superar el cinquanta-dos per cent, a 
Caldes les forces independentistes van superar el 63% dels vots. El missatge dels elec-
tors a Caldes ha estat clar: cal treballar més per fer efectiva la independència.

Malgrat la pandèmia i la terrible crisi que estem patint a tot el país, l’Ajuntament i la gent de Juntsx-
Caldes no ens aturem. Ens ha tocat gestionar una complexitat enorme, però estem més actius que 
mai. Hem ampliat els fons de serveis socials per tota la gent que ho necessita, més col·laboració amb 
Càritas i hem activat un fons econòmic de contingència covid per ampliar ajudes. Tampoc ens aturem 
a l’hora de millorar Caldes. Diferents obres planificades de fa temps segueixen el seu curs, algunes en 
tràmits administratius i d’altres en execució: institut, ampliació de la comissaria de policia, càmeres 
de seguretat, embelliment de diferents racons, depuradora de Can Carbonell, plaques solars a l’Escola 
Benaula vestidors nous a la zona esportiva... Davant dels retrets populistes d’alguns grups de l’oposi-
ció i les crítiques gratuïtes la gent de JuntsxCaldes responem treballant més que mai.
Som a les portes d’un dels canvis més importants a Caldes dels darrers anys, la introducció de la reco-
llida de residus Porta a Porta a la major part del municipi. És el moment de demostrar el civisme de 
la gent de Caldes i que tothom aporti el seu granet de sorra perquè sigui un èxit. Som-hi!

Per fi, després d’haver-ho demanat en repetides ocasions, l’equip de govern va presen-
tar la modificació del POUM al paratge de Sant Maurici. La proposta era molt millor 
que les anteriors, Urbanisme i Cultura havien fet rectificar el document i moltes de 
les reclamacions de la ciutadania ara si veien reflectides (la conservació de l’escala, el 

tractament de la masia...). Tot i així, encara hi havia aspectes que no quedaven prou ben regulats i 
per això ens hi vam oposar. Tot i la majoria absoluta el fet que l’alcalde no pogués votar per interessos 
directes va fer que la seva proposta no tirés endavant. Calia dialogar, però no va ser així fins a l’últim 
moment quan, veient que no se’n sortirien, es van asseure a parlar i vam poder introduir tres aspectes 
que creiem essencials: 1r. Assegurar l’espai que s’utilitza tradicionalment el dia de l’aplec tant sigui 
dins com fora de la propietat municipal. 2n. Protegir la totalitat de l’aflorament basàltic. 3r. Facilitar la 
formació d’una entitat ciutadana que col·labori en la gestió del paratge. Nosaltres haguéssim gestionat 
Sant Maurici d’una manera molt diferent, però la situació ve donada de legislatures passades i ara el 
que cal és que quedi regulat de la millor manera possible. És de domini públic que els de Junts van 
comprar la seva majoria absoluta als Socialistes, però des de SOM sempre hem estat oberts a parlar i 
arribar a consensos per tot el que sigui millorar el nostre municipi.

Gràcies a tots/es els que el diumenge 14 de Febrer vau fer que fos un èxit, que els 
caldencs/ques poguessin adreçar-se al Pavelló municipal a votar amb total seguretat.  
Gràcies a tothom que va participar, enhorabona a Junts per guanyar a Caldes  i mol-
tes gràcies a les 400 persones que van dipositar de nou  la seva confiança amb el PSC.
Nosaltres estem per millorar el dia a dia dels nostres veïns i des de la regidoria de 

Promoció Econòmica, Serveis Social i Igualtat, treballarem per aconseguir-ho. Per això ja estem 
estudiant el Pla de Dinamització comercial, que en els propers dies presentarem a l’Associació de 
Comerç de Caldes i després a tots els comerciants i empresaris per trobar les sinergies per buscar les 
millors fórmules per implantar-ho.  I des de Serveis Socials, en estreta col·laboració amb el Servei 
Local D’Ocupació, busquem les millors solucions per aquells caldencs/es,  que amb motiu o no de 
la pandèmia,  es troben sense feina, per aquells que tenen grans dificultats per l’accés a l’habitatge, o 
per totes aquelles persones que necessiten el nostre recolzament assistencial.     
Tot això, juntament amb les demandes que fem a la Diputació de Girona, a la Generalitat de Cata-
lunya i a l’Estat perquè ens arribin les ajudes, subvencions i projectes que el nostre poble necessita 
com la millora de la carretera de Llagostera, una llei de barris...

Asunto: empezamos un año nuevo y atrás queda la gran pesadilla del 2020.
Hagamos borrón y cuenta nueva, pongamos todos la carne en el asador, nos olvidemos de los colo-
res políticos, trabajemos codo con codo y demos una respuesta coherente y soluciones determinan-
tes y valiosas.
Entre todos saldremos de este mal sueño.
Mucho respeto a todos los que se han quedado por el camino y que entre todos podamos salvar la 
desaparición de tantos y tantos negocios y empresas que mantienen a tantas familias. Unidos podre-
mos volver a recuperar nuestra armonía, nuestra ilusión, nuestra convivencia y la
economía, porque una economía enferma no hay antídoto para curarla.
Desde ciudadanos pedimos que el sacrificio que todos hemos hecho en este año fatídico hayamos 
aprendido de los errores cometidos y pensemos que la unión hace la fuerza, la seguridad, la econo-
mía y la prosperidad.

Quan les persones són al centre de la nostra política deixem de banda tot allò que és 
innecessari i posem els nostres esforços en donar suport a aquells que més ho neces-
siten. Caldes no necessita ni una font, ni una escultura mentre hi hagi persones que a 

causa de la COVID ho està passant malament. Destinem aquests diners als impostos que han hagut 
de pagar i hauran de pagar mentre el seu negoci o la seva feina els vagi maldades. Invertir a guarnir 
una rotonda (gairebé 100.00 €) ni és ètic, ni fa la nostra vila més bonica quan a l’interior de les llars 
s’hi passen penúries.
Començar a fer “campanya electoral 14F” amb aquesta rotonda no ens sembla la manera més ade-
quada, ni per part de l’equip de govern ni per part d’ERC. No ens ve de nou dels primers... d’ERC 
pensàvem que aquesta seria una manifestació conjunta.
Deixem-nos de fer política d’aparador i centrem-nos de debò en les persones.

El passat 14 de febrer vam viure una jornada electoral atípica, marcada per la 
pandèmia que estem vivint. Moltes gràcies a totes aquelles persones que ho van 
fer possible, a tot el voluntariat, perquè poguéssim votar amb la màxima segu-

retat. Des d’ERC som conscients que vam assolir uns resultats històrics a Catalunya, el nostre millor 
resultat des de la restitució de la democràcia. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre! El repte que 
tenim davant és immens, però res ens farà aturar fins que guanyem la República Catalana. Ara més 
que mai, toca seguir treballant.
I a Caldes , aquestes darreres setmanes hem vist com s’iniciaven les obres de la rotonda de la carretera. 
Nosaltres ja hem denunciat en repetides ocasions que ara no és el moment de gastar 95.000 euros en 
una font i una escultura. I això sense tenir en compte el manteniment anual que suposa. Quants parcs, 
quantes fonts veiem a Caldes en un estat lamentable per manca de manteniment? I amb això, mal-
auradament passarà el mateix. I insistim, parlem de 95.000 euros que haguéssim pogut destinar a la 
compra d’habitatge social. 95.000 euros per ajudes directes a famílies, comerços, autònoms i petites 
empreses. 95.000 euros per lluitar contra la bretxa digital que pateixen molts estudiants.
Però l’equip de govern ha decidit tirar pel dret, malgrat l’opinió dels grups que estem a l’oposició, i 
aviat els veurem inaugurar aquesta #RotondadelaVergonya.

Caldes commemora el Dia 
de la dona treballadora

El dilluns 8 de març és el Dia Internacional de 
les Dones i, amb motiu d’aquesta celebració, 
l’Ajuntament, el Consell Per la Igualtat i l’Asso-
ciació Xarxa de Dones de Caldes de Malavella 
han organitzat una sèrie d’activitats al llarg del 
mes per commemorar la diada.
El programa comença el 6 de març al matí amb 
la formació “Unfollow a les violències masclis-
tes”, en què es reflexionarà sobre els ciberasset-
jaments de diferents tipus. A la tarda, es podrà 
gaudir de l’obra teatral “Miss. Cosas y yo” i, tot 
seguit, es farà un col·loqui sobre dos projectes 
rurals de grups de dones que s’han iniciat a la 
comarca de La Selva: Cal Matllo i Can Don-
zella. El 8 de març es realitzarà la lectura del 
Manifest del Dia Internacional de les Dones de 
forma virtual. A continuació, l’11 de març es 
reprendrà la formació “Unfollow a les violènci-
es masclistes”, aquest cop destinada a famílies, 
professorat i per-
sones que acompa-
nyin a joves.
El programa fina-
litza el 27 de març 
amb la xerrada sobre 
“Isabel Vila i Pere 
Caimó al Foc de la 
Bisbal de 1869” i 
l’obra de teatre “Isa-
bel 5 hores”. 

El municipi ja ha començat la seva transició cap 
al nou model de recollida porta a porta. Durant 
quatre setmanes s’organitzaran diferents punts 
de repartiment de contenidors. Els veïns van 
iniciar la tasca informativa l’any passat a la zona 
de Franciac i Aigües Bones, i es continua actual-
ment al Llac del Cigne, Tourist Club, Malavella 
Park, Els Tapiots, Can Solà Gros i Can Carbonell. 
El 13 de març s’iniciarà la retirada dels conteni-
dors del carrer, que culminarà definitivament el 
15 de març.

A mitjans de febrer s’ha convocat a través de les 
bústies prop de 5.000 llars del municipi per re-
bre els corresponents kits de reciclatge. Aquestes 
es divideixen en 4 grups per accedir a 5 sessions 
distribuïdes en diferents franges horàries. Cada 
grup té accés a dues tardes, dos matins i una 
franja en dissabte.
El punt de repartiment habitual serà el recinte de la 
piscina municipal, excepte els dimarts que hi hau-
rà una vela disponible a la zona de mercat pensada 
per persones grans i amb problemes de mobilitat.


