
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 dimarts a dissabte de 10 a 13 h
Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i diven-
dres de 17 a 20 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 gener de 2021

CALENDARI D’AJUTS SOCIALS
Ajuts d’urgència social: durant tot l’any
Reforç socioeducatiu de secundària: durant 
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).

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 DE LA DEIXALLERIA
Del 16 de setembre al 15 de juny: Matins: 
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h. Tardes: 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 
a 18 h.

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.

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 
ventre i tallers didàctics. 

ESTABLIMENTS QUE 
OFEREIXEN SERVEI PER 
EMPORTAR
Consulta a la pàgina web de l’Ajuntament el 
llistat d’establiments de Caldes de Malavella 
que ofereixen servei per emportar i/o servei 
a domicili. Ara més que mai cal potenciar el 
comerç local, comprem a Caldes, #jocom-
proaCaldes.

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

BÚSTIA REIAL
Trobareu una Bústia Reial on deixar les 
vostres cartes als Tres Reis d’Orient a l’Espai 
Aquae, fins al diumenge 3 de Gener. Podeu 
trobar la carta als Reis a les llibreries (Solés 
i Tau), als col·legis Sant Esteve i La Benaula, 
a la Llar d’infants “Ninots” i a la Biblioteca 
municipal.
Recordeu d’escriure-hi el vostre nom i l’adre-
ça exacta a les cartes que feu arribar als Reis, 
amb la finalitat que Ses Majestats us puguin 
respondre. Els que viviu a les urbanitzacions 
recordeu d’anotar el número de bústia.

ARRIBADA DELS TRES REIS EN 
STREAMING
L’arribada de Ses Majestats es podrà seguir 
en temps real des dels canals oficials de 
l’Ajuntament de Caldes, properament es 
donarà més informació pels mateixos canals.

Diumenge, 5 de gener
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament
Arribada dels Tres Reis
18:30 h · Espai Firal (final de la Rambla d’en 
Rufí). Obertura de l’accés a les 17 h, amb entra-
da obligatòria.

Dissabte, 2 de gener
Presentació del llibre Lazos de Luz 
de Javier Correa
17:30 · Balneari Prat

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

Diumenge, 12 de gener
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

Diumenge, 19 de gener
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

Diumenge, 26 de gener
Mercats. Fira – mercat
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

Dimecres, 29 de gener
Cultura. Grup de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Charles Dickens: Grans esperances

MÉS INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA
laselvarecicla@noraselva.cat | 872 012 018 | laselvarecicla.cat 

BiM
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Butlletí d’Informació Municipal

Les cases de pagès i 
disseminades han rebut 
una visita personalitzada  
Durant el mes de desembre les ca-
ses disseminades també han avan-
çat la campanya informativa amb 
la visita de l’agent ambiental, que 
els ha lliurat en mà el l’equip de  
reciclatge o els ha deixat la circular 
a la porta.
Can Bernardí d’Aigües Bones pren 
la funció d’oficina de reciclatge
Del 27 de desembre a 14 de març, 
funciona una Oficina d’atenció al 
públic a la Masia de Can Bernardí 
d’Aigües Bones, cada diumenge de 
15 a 17 h de la tarda, per atendre les 
consultes de tots els residents dels 
veïnats anteriors i cases de pagès, 
a mesura que van encetant els seus 
respectius serveis.

Can Carbonell i Llac del 
Cigne entren campanya a 
finals de mes
Aquests dos veïnats també tindran 
recintes de contenidors tancats 
que es preveu que estrenin a mit-
jans del mes de febrer. A finals 
d’aquest mes tots els seus veïns 
rebran la circular informativa a la 
bústia (qui en tingui) i tots seran 
informats de l’encetament de la 
campanya a través de rètols, pan-
cartes i cartells als plafons informa-
tius.

I cal...?
Cal netejar els envasos?
Els envasos han d’estar sempre 
ben escurats, sense restes líqui-
des o  sòlides que puguem treure 
amb la cullera i mai no es poden 
dipositar envasos plens (de men-
jar caducat per exemple). Acabar 
esbandint amb aigua un envàs 

dependrà de cadascú i de l’olor 
que desprenguin les  resquícies de 
menjar mentre romangui a casa o 
quan el traiem alcarrer.

Cal que posi cubells per les frac-
cions si l’Ajuntament no me n’ha 
donat?
Mai. Si l’Ajuntament no ha lliurat el 
cubell reglamentari per a aquella 
fracció, vol dir que s’ha  de lliurar 
directament en bossa de paper o 
cartró pel paper i de plàstic per a 
les altres fraccions. 
Cal que posi bossa a les fraccions 
que van amb cubell?
Depèn de la fracció. Aquest és 
l’aspecte del servei més enrevessat 
d’explicar, ja que també es deu a 
motius d’agilitat a l’hora de fer la 
recollida:

FRACCIÓ ORGÀNICA 
Sempre amb bossa compos-
table tancada 

VIDRE
Es lliure sense bossa, però 
es recomana posar-ne una 
d’enfundada amb el cubell 
perquè no s’embruti. 

RESTES VEGETALS
Es lliuren amb contenidor 
de rodes -sense bossa i, en 
aquest cas, es demana no 
posar-la tampoc enfundada 
per protegir el contenidor, 
ja que el buidat mecànic la 
podria estripar i fer-la caure 
dins el dipòsit del vehicle. 

ENVASOS 
Dels que es lliuren amb 
contenidors de rodes sem-
pre han d’anar amb bosses 
lligades i, a més, es demana 
fer servir bosses de mida do-
mèstica i no les industrials.

Franciac i Aigües Bones ja han 
estrenat el seu nou servei de 
residus
Aquests dos veïnats no tenen recollida porta a porta i el nou 
servei consisteix en el tancament dels contenidors dins d’un 
recinte d’obertura electrònica, que porta un xip relacionat 
amb l’adreça de cada llar. Per tal de dedicar una atenció més 
particularitzada a cada veïnat, durant els mesos de novembre 
i desembre s’han dut a terme diverses sessions informatives i 
de repartiment del l’equip de reciclatge, fins que s’han posat 
en funcionament les noves àrees de reciclatge tancades.



Notícies breus de Caldes de Malavella

Estat de l’aigua
Analítiques de desembre

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

Es realitzen millores a la 
Zona Esportiva

Aquest mes de desembre s’han efectuat millo-
res a la Zona Esportiva de Caldes de Malavella. 
En primer lloc, s’ha col·locat un marcador que 
mancava al camp de futbol municipal, de la casa 
comercial BODET, amb tecnologia LED, de di-
mensions aproximades de 240x125 cm i amb 
una visibilitat aproximada de 200  m. Queda 
pendent la instal·lació d’una reixa de protecció 
que serà col·locada durant les pròximes setma-
nes. En segon lloc, s’han traslladat 10 armaris 
que estaven ubicats a l’interior de la masia de 
Can Bernadí per col·locar-los als dos laterals 
del polivalent. S’ha aprofitat aquest trasllat per 
fer una neteja interior, pintar-los amb esmalt 
sintètic de color gris i per canviar els panys que 
no funcionaven. En un futur es cediran aquests 
armaris a les diferents entitats esportives que 
utilitzen el polivalent. Per últim, es va aixecar la 
fibra de les pistes de tennis i s’hi va dipositar més 
sorra, és una actuació que normalment es fa una 
vegada a l’any.

Nova mini deixalleria a Cal-
des de Malavella

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha instal-
lat una mini deixalleria a la plaça de la Selva 
amb el carrer del Mestre Mas Ros. Es tracta 
d’un servei que ofereix als ciutadans la possi-
bilitat de separar aquells residus que no són 
assimilables a la fracció resta domèstica i que 
haurien de portar-se a la deixalleria fixa del 
municipi.
La mini deixalleria ofereix l’oportunitat de 
dipositar set tipus de residus diferents, CD i 
DVD, cartutxos de tinta, petits aparells electrò-
nics, piles i bateries i bombetes LED i de baix 
consum.
Un pas més de Caldes cap al 100%.

Millores a la Masia d’Aigües 
Bones

Les obres que s’estan efectuant a la masia d’Ai-
gües Bones consisteixen en el recalç de la fona-
mentació de la part oest de la masia, donat a les 
patologies que pateix l’edificació per un assen-
tament en aquest sector. La solució adoptada és 
la de col·locació de micropilots fins a uns 7-8 m 
de profunditat lligats a una nova fonamentació 
que es vincula als murs de càrrega de l’edifica-
ció existent. L’obra l’executa l’empresa Fàbregas 
Immobles, SL, sota la direcció d’obres de l’ar-
quitecte Raïl Sánchez Esteban amb un import 
de 49.917,88 € IVA inclòs. La seva finalització 
està prevista pel mes de gener.

El projecte Eduquem en 
Valors arriba a nens i nenes 
de 4 a 7 anys

Ja s’ha presentat telemàticament a les famílies 
dels nens de 4 a 7 anys de l’Escola Esportiva Mu-
nicipal el projecte Eduquem en Valors. El pro-
jecte va iniciar-se el 2018 a diferents Itineraris 
Esportius i amb la incorporació dels infants més 
joves la iniciativa ja és extensiva a totes les edats.
Fins ara s’ha dirigit a treballar els valors de res-
pecte i esforç i integrar-los de forma transversal 
en l’etapa de formació esportiva. Identificant 
conductes entenedores i assumibles pels infants 
a cadascun dels Itineraris Esportius (Atletisme, 
Bàsquet i Voleibol). Amb el suport de dinàmi-
ques de cohesió social i diversos elements grà-
fics per a donar visibilitat al projecte, i comptant 
amb la complicitat de les famílies.
Amb aquesta nova etapa, es vol que els infants 
es familiaritzin amb la metodologia de treball, i 
amb tot allò relacionat amb les Habilitats per a 
la Vida en relació a l’autoconeixement, l’empatia 
i la gestió de les emoci-
ons.
Així doncs, s’ha creat un 
personatge: la Superhe-
roïna de l’EEM. El nom 
de la qual sortirà de les 
propostes que infants, 
famílies i tècnics facin 
arribar els pròxims dies 
a partir d’una fitxa pro-
posada per fer a casa.

Ser membre del Club de 
Benestar del Patronat de 
Turisme aporta beneficis

Aquesta primavera passada l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella, des de l’Àrea de Turisme, 
va entrar a formar part del club de Salut i 
Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava – 
Pirineu de Girona, del que també en forma part 
el Balneari Vichy Catalán.
Recentment l’Àrea de Turisme va poder 
col·laborar en la redacció d’un reportatge al 
blog www.sombenestar.com anomenat “Caldes 
de Malavella, un brollador de benestar”. També 
va participar en l’edició de l’e-book “Un viatge 
sensorial” realitzat per la fotoperiodista Kris 
Ubach, un llibre de rutes culturals i de benestar 
per la Costa Brava que es pot descarregar 
gratuïtament des de la web del Patronat. En el 
segon capítol del llibre, que porta per títol “La 
ruta de l’Aigua” es presenta un viatge sensorial 
des de Caldes de Malavella fins a Girona.
A més, Caldes també participa en dos projectes 
inspiracionals: els “Soundscapes”, paisatges 
sonors, i les “Masterclass de Ioga”, una d’elles 
programada a les Termes Romanes de Caldes. 
Pots consultar més informació a la pàgina web 
de Visit Caldes.

Es restaura el quadre de 
Pla i Daniel!

Actualment s’està duent a terme la neteja i 
restauració del quadre de Pla i Daniel que 
llueix a la Biblioteca municipal. El quadre va 
ser pintat l’any 1917 per encàrrec de l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella amb motiu de 
l’homenatge que va fer el consistori caldenc 
a l’advocat Narcís Pla i Deniel per agrair al 
jurisconsult barceloní l’aportació econòmica 
que va concedir a la població per a la cons-
trucció d’un nou edifici escolar que avui és 
la seu de la Biblioteca municipal, lloc on és 
instal·lat el quadre. L’autor és en Benet Casa-
bó i Suñer (1881-1953), pintor originari de 
Caldes que va viure i desenvolupar la seva 
activitat artística com a pintor majoritària-
ment a Cassà de la Selva. El pas del temps 
i la instal·lació del quadre en diferents llocs 
havia provocat en el quadre un cert deteri-
orament que és el que s’intenta rectificar. La 
contractació inclou tots els treballs de neteja 
i restauració de la referida pintura i els mate-
rials necessaris per a portar-les a terme.

Visita Caldes sense sortir de 
casa!

L’Oficina de Turisme i l’Espai Aquae, com a 
equipaments de difusió del patrimoni i de la 
cultura van haver de tancar les portes durant 
la primavera 2020 per l’estat d’alarma. A partir 
d’aquesta situació s’ha aprofitat per a potenciar 
i reforçar el seu vessant digital, i així fer arribar 
als usuaris a través de recorreguts virtuals, visi-
tes guiades online i d’altre material promocio-
nal. No hi ha res com gaudir del patrimoni i dels 
productes turístics de Caldes de primera mà i de 
prop, però a causa de les circumstàncies actu-
als i dels pròxims mesos d’incertesa, es proposa 
aquesta manera de poder-los conèixer des de 
casa, amb la voluntat que es pugui visitar l’Ofi-
cina de Turisme i l’Espai Aquae quan es tingui 
l’oportunitat, tot i que des d’aquests espais es pot 
donar la benvinguda als visitants en persona.
Us proposen 5 visites guiades virtuals, i a més 
a més s’han recopilat píndoles visuals i propos-
tes de benestar online, com els vídeos de com 
aprendre a fer massatges de la mà dels dos bal-
nearis caldencs. Només heu de visitar www.
visitcaldes.cat/visita-virtual  

S’aproven els pressupostos 
pel 2021

L’Ajuntament de Caldes de Malavella va aprovar 
el dilluns 21 de desembre un pressupost de 
9.331.921 €. Es tracta d’un “pressupost valent i 
de recuperació preparat per agafar una empenta 
el primer dia de la recuperació econòmica”, 
segons ha assenyalat l’alcalde Salvador Balliu. 
Tanmateix, fa que l’endeutament del consistori 
es redueixi un 2% respecte a l’any anterior, 
passant del 38% al 36%, i suposa un pressupost 
un 1,08% més elevat respecte al del 2020.
El pressupost, que està condicionat per la 
pandèmia actual, contempla actuacions per 
donar resposta a les situacions que puguin 
sorgir a nivell personal o empresarial per tal 
d’ajudar a tots els caldencs i caldenques.
Així doncs, no es preveu cap pujada de taxes 
o impostos i es contempla una disminució 
d’ingressos en algunes partides a causa de 
mesures com exempció d’ocupació de la via 
pública per a bars i restaurants fins al 20 de juny 
del 2021. També es preveuen menys ingressos 
pel fet que hi ha hagut menys inscripcions 
a l’Escola de Música, a la Llar d’Infants i a 
l’Escola Esportiva Municipal.

Una Marató de 4.531,86 € 

La majoria d’actes de La Marató de TV3, que 
enguany recaptava fons per la investigació con-
tra la COVID-19, es van dur a terme el dissabte 
19 de desembre. Les donacions més importants 
han estat la de l’agrupació Sardanista, que ha re-
captat 1.006 €, seguit de l’Esplai Gent Gran la 
Caixa amb 930 €. També cal agrair les aportaci-
ons de totes les entitats i establiments de Caldes 
de Malavella. Gràcies al Club Patí Caldes (150 
€), a la Societat Gastronòmica (304,43 €), a la 
Casa Rosa (165 €), al Club de Tenis (120 €), a 
la Colla Gegantera (500 €), les botigues (356,43 
€), a l’Ajuntament (1.000 €)... i a TU per la teva 
solidaritat!!! 

El Balneari Vichy Catalan 
acull el Circuit de Lied

El vespre del 4 de desembre el Balneari Vichy 
Catalan va acollir l’estrena de la 10a edició del 
Circuit de Lied del Montseny amb el concert 
Del Brasil a Catalunya. Al llarg de l’acte es va 
fer homenatge a Robert Gerhard amb el pianis-
ta Claudio Suzin Rodríguez, que enllaçava la 
música de les dues localitzacions tan llunyanes. 
El fil conductor de la proposta van ser les me-
lodies i el moviment, fent referència a la dansa 
i la cançó. 

Tasques de tala i poda a la 
Font de la Vaca

Recentment s’han fet tasques de tala i poda a la 
Font de la Vaca a càrrec de l’empresa ALAME-
DA TORRENT SLU. Són tasques de seguretat 
pel manteniment i la conservació del verd urbà 
de l’arbrat del parc. Les feines del servei con-
tractat inclouen la desbrossada del sotabosc 
del parc, tala de 52 arbres, majoritàriament 
pins amb les arrels superficials, amb inclinació 
excessiva i/o en mal estat de conservació, poda 
de 2 coronaments d’arbres, aplec, retirada, tri-
turació, càrrega sobre camió, transport i gestió 
a planta de compostatge dels residus vegetals 
generats. Els treballs es van iniciar el passat 
dilluns 14 de desembre i es van finalitzar el di-
vendres 18 de desembre.

Lazos de luz, un llibre 
ambientat a Caldes de 
Malavella 

Javier Correa, advocat i professor resident a 
Santa Coloma de Farners, recentment ha pre-
sentat la seva segona novel·la, Lazos de luz, 
que transcorre a Caldes de Malavella i al poble 
actual de l’autor. Es tracta d’una continuació 
de Sombras de niebla, el seu primer llibre, pu-
blicat l’any 2019. La novel·la mostra una “una 
lluita contra la violència de gènere des de fora 
de la llei” afirma l’autor, “narra la història d’una 
dona que va vestir la seva vida amb emocions 
d’oblit i record, sense adonar-se que va ser la 
mateixa llibertat qui va demanar a la justícia 
que s’embenés els ulls”.

Onze establiments participen 
en el Concurs d’aparadors de 
Nadal 2020

Els establiments que participen en el concurs 
d’aparadors de Nadal són: Llibreria Solés, Far-
màcia Xènia Planas, Petit Fornet, Petit Fornet 
II, BrenRoc, Farmàcia Margarita Casanovas, 
Inter4 Figueras SL, La Dietètica de Caldes, 
Restaurant Franciac, Fleca la Nova i Idioma’t.
Enguany, l’import dedicat als premis s’ha pu-
jat fins als 1.000 € amb l’objectiu d’incentivar la 
participació dels establiments de Caldes. Una 
altra novetat d’enguany és el premi de 100 € en 
vals de compra per a gastar als establiments 
participants que se sortejarà entre tots els ciu-
tadans que participin en les votacions popu-
lars. L’enllaç per votar la millor decoració es pot 
trobar a la pàgina web de l’Ajuntament.
Tots els establiments participants opten als 
premis de les dues categories: millor decoració 
escollida pel jurat professional i millor decora-
ció escollida per votació popular.
Els premiats es comunicaran la setmana de l’11 
de gener a la web de l’Ajuntament i a través de 
les xarxes socials.

S’incorpora a 
l’Ajuntament un agent TIC 
que ajudarà als ciutadans 
a presentar tràmits 
electrònics
 
El desembre es va incorporar a 
l’Ajuntament una figura d’agent TIC 
que ajudarà als ciutadans amb els 
tràmits electrònics de qualsevol Ad-
ministració o Organisme.
Aquest suport gratuït al ciutadà està previst que 
comenci el dilluns 11 de gener a la sala que hi 
ha al costat del pati de l’Ajuntament. Els seus 
horaris d’atenció seran de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h fins a principis de setembre 2021.
Per a poder disposar del suport de l’agent TIC 
per a presentar qualsevol gestió electrònica 
caldrà demanar cita prèvia a: agent.telematic.
caldes@gmail.com o bé al telèfon 651654259.
Aquesta acció s’emmarca dins del Programa 
Treball i Formació extraordinari per la CO-
VID19 al qual s’ha adherit l’Ajuntament de 
Caldes mitjançant un conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal de la Selva. El pro-
grama té per objectiu empoderar a la ciutada-
nia, en especial a la gent gran i els col·lectius 
més vulnerables, en l’ús de les eines digitals per 
minorar el risc de contagi i, reforçar les capa-
citats estratègiques en l’àmbit local pel que fa a 
la implementació de mesures de protecció col-
lectiva de la societat.

S’incrementa la seguretat a 
Caldes

Els dos agents de la policia que van obtenir major 
puntuació en el procés selectiu convocat a finals 
del 2019 ja s’han nomenat oficialment com a 
Agents de la Policia Local de Caldes de Malavella. 
Els agents han superat el curs bàsic de l’Institut 
de Seguretat Pública i a mitjans de desembre 
van acabar les pràctiques pel que el 18 de de-
sembre es va celebrar l’acte de nomenament. 
Actualment el cos de la Policia Local de Caldes 
està format per 10 agents, 2 caporals i 1 Ser-
gent en cap. També s’estan desenvolupant les 
obres de l’ampliació de la comissaria de la Po-
licia Local, així com els recursos de la Policia 
Local caldenca també es veuran ampliats grà-
cies a la col·laboració amb les policies locals de 
Llagostera i Cassà de la Selva, fet que permetrà 
unificar compres, materials operatius, un pla 
de formació continuada, un pla de treball i ac-
tivitats conjunt, o un catàleg de situacions de 
risc o d’emergència entre d’altres.
Properament també s’instal·laran 13 càmeres 
de seguretat que llegiran les matrícules que ac-
cedeixin al municipi.

La màgia del Nadal arriba 
a Caldes

El dissabte 12 de desembre va arribar el Nadal a 
Caldes de Malavella amb motiu del tradicional 
Mercat de Nadal. Es va poder gaudir de 
diverses parades d’artesans i d’entitats locals. A 
la tarda els nens i nenes de Caldes van poder 
participar en el Taller de decoració de bastons 
a la plaça de l’Església i el Caga tió solidari a la 
Terrasseta del Casino Municipal.

S’enderrocarà el pirulí de 
vigilància de Sant Maurici

Pròximament s’enderrocarà el pirulí que es tro-
ba a l’interior del castell de Sant Maurici, per 
tal de facilitar les tasques d’excavacions que s’hi 
estan duent a terme. En la zona no hi pot en-
trar maquinària, i s’haurà de tirar la construc-
ció manualment, per aquest motiu el cost serà, 
aproximadament, de 30.000 € que subvencio-
narà la Diputació de Girona.
Aquesta construcció fa més de 30 anys que es 
troba en l’icònic paratge de Caldes. Durant un 
període, el «pirulí» de Sant Maurici va ser uti-
litzat com a torre de vigilància per detectar pe-
rills a la zona com incendis i disposava d’unes 
escales metàl·liques per pujar fins a dalt. Amb 
el pas del temps va quedar «obsolet i en desús» 
i, actualment, només servia com a suport on 
penjar banderes catalanes i estelades. Aquesta 
construcció, però, va ser alçada com a vèrtex 
geodèsic, un senyal que ajuda a elaborar mapes 
topogràfics a escala. La Generalitat ha aprovat 
l’enderroc amb la condició que l’Ajuntament 
conservi part de l’estructura com a record sim-
bòlic de l’antiga existència de la construcció.

La campanya dels escuts 
solidaris impulsada per 
la Policia Local de Caldes 
recapta 400.000 €!

La campanya contra el càncer infantil #Pels-
Valents ja ha arribat a la suma de 400.000 € 
recaptats per l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. Si el passat juliol es feia el lliura-
ment simbòlic del taló de 350.000 € a Caldes 
de Malavella, recentment s’ha celebrat la nova 
fita des de l’Ajuntament de Cambrils.
Per aconseguir recaptar diners s’han venut es-
cuts solidaris i braçalets, s’han organitzat ac-
tes benèfics, calendaris o curses populars. A 
més, des de principis d’estiu també es poden 
comprar mascaretes solidàries de tipus FFP2 i 
aquest Nadal han sortit les noves neules solidà-
ries de Sirvent.
A més, el passat 24 de desembre la campanya 
va rebre una donació de 40.000 € en joguines 
per estrenar, les quals es van fer arribar a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu i a la Creu Roja, per a 
repartir als nens i nenes que més ho necessiten.


