
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 30 d’abril de 2021

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IVTM / Escombraries (1r semestre 2021): 
Març – Abril
Clavegueram (1r trimestre 2021): Març – 
Abril
Mercat setmanal (1r semestre 2021): Març 
- Abril

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: 
tots els dimarts (excepte festius).
Horari: De 9 h a 13 h

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 en línia 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

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!

PORTA A PORTA
Com bé sabeu Porta a porta vol dir dipositar 
els residus a la porta de casa correctament 
separats en les fraccions que ja coneixem: 
orgànica, rebuig, envasos, paper i vidre 
els dies establerts per a cada fracció i dins 
l’horari convingut. Quina fracció toca treure 
cada dia?

Dilluns
- Nucli de Caldes: envasos
- Veïnats residencials: envasos i fracció 
orgànica

Dimarts
- Nucli de Caldes: fracció orgànica
- Veïnats residencials: no hi ha servei

Dimecres
- Nucli de Caldes: paper i rebuig
- Veïnats residencials: no hi ha servei

Dijous
- Nucli de Caldes: envasos i fracció orgànica
- Veïnats residencials: envasos i fracció 
orgànica

Divendres
No hi ha servei

Dissabte
- Nucli de Caldes: no hi ha servei
- Veïnats residencials: fracció orgànica i 
paper

Diumenge
- Nucli de Caldes: fracció orgànica
- Veïnats residencials: rebuig

Recorda que cada dia que hi ha servei, 
també es recull el tèxtil sanitari i excrements 
d’animals i sorres, en bossa a part. I els dies 
que hi ha recollida de fracció orgànica, tam-
bé es recull la fracció vegetal, sempre dins el 
contenidor homologat i sense bossa.

MESURES I RESTRICCIONS 
COVID-19
Estigues atent a les actualitzacions de les 
restriccions per la Covid-19 a Catalunya. Els 
canals oficials de l’Ajuntament, tant xarxes 
socials com la pàgina web, només difonen 
informació contrastada, estigues al dia.

Dijous 1 d’abril
Entitats. Esplai de la Gent Gran de 
Caldes
16 h a 19 h · Zona Firal
Torneig de Petanca. Obert a tothom

Divendres, 2 d’abril
Entitats. Esplai de la Gent Gran de 
Caldes
16 h a 19 h · Zona Firal
Torneig de Petanca. Obert a tothom

Dissabte, 3 d’abril
Cultura. Cinema per adults
19 h · Teatre Municipal · Entrada gratuïta
Pel·lícula ÉRASE UNA VEZ EN HO-
LLYWOOD de Quentin Tarantino
Organitza: Àrea de Cultura

Entitats. Esplai de la Gent Gran de 
Caldes
16 h a 19 h · Zona Firal
Torneig de Petanca. Obert a tothom

Diumenge, 4 d’abril
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Entitats. Esplai de la Gent Gran de 
Caldes
11 h a 13 h · Zona Firal
Torneig de Petanca. Obert a tothom

Dilluns, 5 d’abril
Entitats. Esplai de la Gent Gran de 
Caldes
11 h a 13 h · Zona Firal
Torneig de Petanca. Obert a tothom

Dimarts, 6 d’abril
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Diumenge, 11 d’abril
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

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

Dimecres, 14 d’abril
Taller en línia. Stop Mocs amb la 
Mireia Pardàs (Físio Respiratòria especialit-
zada en infància)
19 h - Via Zoom
Obert a tothom, prèvia inscripció a ampallarni-
nots@caldesdemalavella.cat
Organitza: AMPA Llar d’Infants Ninots

Dissabte, 17 d’abril
Cultura. Presentació llibre “Caldes 
desapareguda”
12 h · Jardí d’en Pere Vidal
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge, 18 d’abril
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 20 d’abril
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dimecres, 21 d’abril
Cultura. Teatre infantil
“La Caputxeta Vermella i la rateta que escom-
brava l’escaleta diuen” de Capgiralla Contes
10 h a 11:30 h · Plaça Mathausen
Organitza: AMPA Llar d’Infants Ninots

Divendres, 23 d’abril
Cultura. Premis Joaquím Carbó
17 h · Parc de la Sardana

Cultura. Espectacle de carrer
“Les vacances de Madame Roulotte” amb la 
Bleda
18 h · Parc de la Sardana · Espectacle gratuït
Organitza: Àrea de Cultura

Ràdio. Altell Sardanista programa 
núm. 1.000, amb la cobla Flama de 
Farners.
19 h · Caldes FM

No t’ho perdis!
La Malavella 2021

Dissabte 24 d’abril
12 h · La llegenda de la Malavella
Narrada i interpretada per La Senyoreta
Coneixeu la Llegenda? No us ho perdeu!
Lloc: en línia, a les xarxes socials de la Festa 
de la Malavella
12.30 h · pregó amb la Malavella de l’any
Pregó a càrrec de la Malavella de l’any 2021: 
Mercè Rossell i Rius
Entrega dels guardons a les Malavelles 
d’Honor.
Amb la presència de l’Hereu i la Pubilla
Lloc: en línia, a les xarxes socials de la Festa 
de la Malavella
17 - 20 h · Casa dels Gegants
Jornada de portes obertes. Vine a buscar les 
caretes de la Malavella, en Maurici i en Suc 
de Bruc
Cultura. Teatre adults
“Akelarre” de la Cia. The Feliuettes
20 h · Lloc: Teatre municipal
Entrades anticipades a ticketara.com 

 
Diumenge 25 d’abril
10 – 13 h · Casa dels Gegants
Jornada de port obertes. Vine a buscar les 
caretes de la Malavella, en Maurici i en Suc 
de Bruc.
Cultura. Teatre infantil
“L’endrapasomnis” de la Cia. Teatre al 
Detall i música en directe amb La Tresca i la 
Ventresca
12 h · Lloc: Teatre municipal
Entrades anticipades a ticketara.com

18 h · Actuació de la Colla Gegentera
Dansa de l’alliberació i “fem fora la Mala-
vella”
Lloc: en línia, a les xarxes socials de la Festa 
de la Malavella 
 

Concursos
Concurs de façanes i balcons
Concurs d’aparadors
Consultar les bases a: 
caldesdemalavella.cat

Diumenge, 25 d’abril
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

Visites. Visita turística guiada
11 h a 12:30 h · Oficina de Turisme · 3€

Dimarts, 27 d’abril
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Conferència en línia. Infància i dol 
amb Cristina Cuesta (psicòloga)
19 h · Via Zoom
Obert a tothom, prèvia inscripció a ampallarni-
nots@caldesdemalavella.cat
Organitza: AMPA Llar d’Infants Ninots

Divendres, 30 d’abril
Xerrada sobre racisme a Cal Manco

Cultura. Grup de lectura
19:30 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Tsunami amb Albert Pijuan

MÉS INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA
laselvarecicla@noraselva.cat | 872 012 018 | laselvarecicla.cat 
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Butlletí d’Informació Municipal

L’oficina d’atenció al públic 
del recinte de la piscina 
s’allarga fins al dissabte 
24 d’abril

En el pròxim BIM ja podrem conèi-
xer quin nivell de reciclatge haurem 
assolit amb el primer mes d’im-
plantació del porta a porta i amb 
quin grau superem l’escàs 30% de 
recollida selectiva que aconseguí-
em amb el sistema anterior.

Alhora, en aquestes primeres 
setmanes de servei, l’Ajuntament i 
l’empresa NORA, treballen per polir 
qualsevol detall del servei que cal-
gui ajustar o trobar-ne una millor 
solució.

D’entre aquestes solucions des-
taquen el recinte comunitari que 
dona servei als blocs de pisos del 
carrer Mare de Déu del Carme o els 
llocs de recollida habilitats per do-
nar servei a cases de pagès i disse-
minades properes al nucli i que es 
poden adaptar al porta a porta.

El servei porta a porta és un servei 
de detall, que permet adaptar-se a 
situacions particulars i a l’evolució 
de noves necessitats que puguin 
esdevenir-se en el futur. Per aquest 
motiu l’hem de veure com un re-
corregut que emprenem plegats 
l’Ajuntament, l’empresa i la pobla-
ció de Caldes.

Durant les dues primeres setmanes 
un equip d’informadors ha acom-
panyat al servei de recollida dei-
xant notes d’avís a les llars que han 
tingut alguna confusió a l’hora de 
dipositar els seus residus. A par-
tir de diumenge 29, l’empresa de 
recollida ja no es podrà endur cap 
residus mal lliurat i senyalitzarà la 
bossa o cubell amb la indicació de 
residu incorrecte

Us recordem que, cada dimecres 
a les xarxes locals, continuen els 
capítols de la Crònica del porta 
a porta de la Selva, on els prota-
gonistes Muralles i Termals ja han 
superat també les primeres etapes 
del servei i es preparen per arribar 
al reciclatge 100% i a descobrir 
nous reptes.  

Aquesta setmana santa 
Can Carbonell entra en 
campanya

Can Carbonell ha aplaçat la seva 
campanya per oferir als seus veïns 
la possibilitat de recollir el seu kit 
de reciclatge durant la setmana 
santa, disposant dels primers punts 
de repartiment el divendres i dis-
sabte 2 i 3 d’abril i a continuació els 
diumenges 11 i 18 d’abril.

Els veïnats residencials de Can Car-
bonell I Can Carbonell II disposaran 
cadascun d’una àrea de reciclatge 
tancada i d’un recinte per a es-
porga. Per a la qual cosa tots els 
habitatges han d’aconseguir també 
la clau electrònica o R-fitxador de 
Caldes per obrir els seus recintes. 
Els punts de repartiment s’habilita-
ran al recinte de la zona esportiva 
de la pròpia urbanització.

L’oficina d’atenció al públic 
de Can Bernardí d’Aigües 
Bones s’allarga fins al 
diumenge 2 de maig

Aquesta oficina només està des-
tinada als habitatges dels veïnats 
residencials sense recollida porta a 
porta: Aigües Bones, Llac del Cig-
ne, Can Carbonell i també les cases 
de pagès i disseminades. No s’hi 
entreguen cubells xipats.

Caldes ha començat amb èxit la 
recollida porta a porta

El darrer dia de campanya ja havia recollit el seu kit de re-
ciclatge el 80% dels habitatges del nucli de Caldes i dades 
properes al 70% als veïnats residencials amb porta a porta: 
Malavella Park, Can Solà Gros i Tourist Club.

I en els dues setmanes posteriors a l’inici del servei encara 
acudeixen força vilatans i vilatanes a recollir el seu kit de 
reciclatge al punt de repartiment que continua al recinte de 
la piscina municipal cada dimecres, divendres i dissabtes de 
10 a 12 h.

No t’ho perdis!
Llegeix aquest BIM 
en format per mòbil, 
escaneja el codi QR



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de març

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

L’Ajuntament fa l’entrega 
de premis als guanyadors 
del Carnaval Fotogràfic

Des de l’Ajuntament ens agradaria felicitar a tots 
els participants que van fer possible el Carnaval 
fotogràfic. En aquests moments difícils necessi-
tàvem més que mai un somriure, i les fotografies 
que vau compartir ens n’han regalat un munt! Hi 
havia disfresses per a tot: divertides, originals, 
creatives, festives, pel·liculeres, terrorífiques, 
bestials, fantàstiques, èpiques, abstractes, bufo-
nes... Se’ns acaben els adjectius, però totes ens 
van encantar! I fins i tot vam tenir una rua (de 
ninots)! Cal dir que també hi havia molta fei-
na al darrere. Però independentment, el nostre 
objectiu era que us disfresséssiu i ho passéssiu 
bé fent-ho. A més a més, des de l’Instagram @
carnaval_fotografic vam poder celebrar el Car-
naval junts, tot i la distància. Moltes gràcies per 
tots els likes i comentaris! El dia 10 de març vam 
fer l’entrega de premis als guanyadors. El jurat 
ho va tenir difícil, la veritat, gràcies per l’humor 
i les ganes de tothom. I pel vostre suport! Espe-
rem que al pròxim puguem tornar a treure les 
carrosses als carrers de Caldes.

Presentació del llibre 
“Caldes desapareguda”

Dins de la col·lecció “Catalunya desapareguda”, 
impulsada per l’editorial Efadós, arriba “Caldes 
desapareguda”, amb una selecció d’imatges em-
blemàtiques que repassen la història del nostre 
poble des de finals del segle XIX. Un passeig 
per la Caldes del passat, reflex de la vida i àni-
ma de la seva gent. Així doncs, us convidem a 
tots i a totes a la seva presentació, el dissabte 17 
d’abril, a les 12 h al Jardí d’en Pere Vidal.

Dos socis del Club 
Excursionista de Caldes 
obtenen un bon resultat 
a la cursa Ultra Trail de 
Tarragona

Els dies 5 i 6 de març 2021 es va disputar l’Ul-
tra Trail de Tarragona UTTGN, una cursa per 
muntanya de 160 km i més de 4.950 m de des-
nivell + acumulat.
Dos caldencs, socis del Club Excursionista de 
Caldes de Malavella, van aconseguir un gran 
resultat, ocupant dues places del podi. En Cesc 
Martin va estar guanyador absolut amb un 
temps de 19 h 19 min i traient més de quatre 
hores al segon classificat. En Josep Pera va fi-
nalitzar tercer absolut i primer de categoria (46 
– 55 anys) amb un temps de 24 h 37 min.

Feliç Sant Jordi!

Enguany s’ha preparat una diada de Sant Jor-
di especial adaptada a la crisi de la Covid-19. El 
mateix 23 d’abril es farà l’entrega de premis del 
concurs de microliteratura Joaquim Carbó, la 
pallassa Bleda ens animarà amb el seu espectacle 
de carrer “Les vacances de Madame Roulotte” i, 
finalment, es podrà escoltar el programa número 
1.000 de l’Altell Sardanista a Caldes FM. A més, 
les entitats del poble també han preparat dife-
rents activitats per celebrar la jornada, com és el 
cas de l’Esplai de la Gent Gran de Caldes, que ha 
organitzat el tercer Concurs de relat breu, poesia 
i dibuix sota el lema “Un record bonic”. Aquest 
any, i degut a la situació de la Covid19, només es 
permeten parades de llibreters i floristes. Prope-
rament s’aniran explicant els detalls a les xarxes 
oficials de l’Ajuntament. Feliç Sant Jordi!

L’Ajuntament impulsa la 
Plataforma de comerç local 
en línia de Caldes

Aquesta iniciativa és una de les accions promo-
gudes des de la Diputació per tal de dinamitzar 
el teixit econòmic local per afrontar els efectes 
de la Covid-19 i ajudar el petit comerç a la qual 
s’ha adherit l’Ajuntament.
Aquest sistema ofereix a comerciants i petits 
productors del municipi la possibilitat d’oferir 
els seus productes a través d’aquesta plataforma 
en línia de forma totalment gratuïta. D’aquesta 
manera, es promou la presència digital d’aquests 
establiments perquè puguin arribar als con-
sumidors i incrementar la seva visibilitat i les 
possibilitats de negoci. I els clients poden fer les 
compres als comerços del municipi des de casa, 
amb més facilitats tant pel que fa a l’horari de 
recollida del producte com d’entrega a domici-
li. L’Ajuntament ja ha presentat la plataforma a 
tots els comerciants i ja s’hi poden trobar alguns 
negocis. El link per accedir a la plataforma és el 
següent: https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/
caldes-de-malavella. Els negocis interessats a 
anunciar-se a la pla-
taforma poden con-
tactar amb l’àrea de 
promoció econòmica 
a l’adreça: promocio-
economica@caldes-
demalavella.cat .

Conferència sobre el 
jaciment del Camp del 
Ninots 

El dimecres 24 de març es va dur a terme la 
Conferència sobre el jaciment arqueològic 
del Camp dels Ninots, en el marc del cicle 
de conferències de la Tribuna d’Arqueologia, 
a través del canal de Youtube de patrimoni.
gencat. Gerard Campeny, Bruno Gómez i Jordi 
Agustí, tots tres membres de l’IPHES-CERCA 
i codirectors d’aquest projecte de recerca, van 
impartir la xerrada i l’arqueòleg Joan Madurell la 
va moderar. Els assistents van tenir l’oportunitat 
de formular preguntes que els conferenciants 
van respondre un cop finalitzada la seva 
exposició. La recerca transdisciplinària que 
efectua ininterrompudament des de l’any 2003 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES), en aquest enclavament 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, posa en 
relleu la singularitat d’un jaciment de referència 
internacional en múltiples àmbits. L’aposta per 
part de les administracions involucrades en el 
projecte s’ha fet evident amb la instauració de tot 
un conjunt d’elements i infraestructures dedicats 
a fer-lo valer i generar un notable impacte social.

Actes durant el mes 
de març pel Dia 
Internacional de les 
Dones

El passat 8 de març es va commemorar el Dia 
Internacional de les Dones i durant aquest dar-
rer mes s’han programat diverses activitats al 
respecte. S’ha fet la formació “Unfollow a les vi-
olències masclistes” per reflexionar sobre els ci-
berassetjaments de diferents tipus, primer obert 
a la ciutadania i després destinat a famílies, pro-
fessorat i persones que acompanyen als joves. 
També s’ha pogut gaudir d’obres teatrals com 
“Miss. Cosas y yo” i “Isabel 5 hores” al Teatre-
cinema municipal, i xerrades en format virtual 
i presencials com “La igualtat i els feminismes 
al centre de la vida” i la història de la primera 
dona sindicalista a Catalunya “Isabel Vila i Pere 
Caimó al Foc de la Bisbal de 1869”. A causa de 
la situació pandèmica actual, la lectura del Ma-
nifest del Dia Internacional de les Dones s’ha fet 
de forma virtual.
Aquestes activitats han estat organitzades per 
l’Ajuntament de Caldes, el Consell Per la Igualtat 
i l’Associació Xarxa de Dones de Caldes.

Fira de la Terra virtual 
2021

L’edició d’enguany de la Fira de la Terra s’ha 
adaptat a la situació sanitària actual i s’ha cele-
brat de manera virtual on s’han difós un seguit 
de vídeos sobre diferents temàtiques vincula-
des amb la Fira. En els vídeos hi ha participat 
l’Associació Protectora d’animals New Life, 
Uetus Veterinaris, Cavalls de Malavella i el 
Centre d’ensinistrament caní Caniescola. Els 
vídeos tenen una duració d’entre 3 i 4 minuts i 
han tractat temes sobre l’adopció d’animals, els 
inicis del Canicaldes i els projectes municipals 
amb els quals col·labora Uetus, com tenir cura 
d’un cavall i quins aspectes cal tenir en compte 
per millorar la relació i el vincle amb el gos.  
La Colla Gegantera també ha participat en 
aquest projecte de fira virtual amb un vídeo on 
anunciava la suspensió de la 3a Fira gegantera 
gironina i el 30è aniversari dels capgrossos.
Els vídeos es varen difondre durant la setmana 
del 8 de març al Facebook de la Fira de la Terra 
https://www.facebook.com/firadelaterracaldes  
i també estan disponibles a Youtube.

No es pot fer foc al bosc 
sense autorització

Des del passat 15 de març al pròxim 15 
d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals 
sense autorització prèvia. L’objectiu és una 
sèrie de mesures per prevenir els incendis 
forestals. Especialment no es poden cremar 
restes de poda i d’aprofitaments forestals, 
agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a 
zones forestals sense una autorització expressa 
del Departament d’Agricultura. També queda 
prohibit llençar objectes encesos com focs 
d’artifici o qualsevol material que pugui ser la 
causa d’un incendi. Dins les àrees recreatives i 
d’acampada en parcel·les de les urbanitzacions 
es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes 
d’obra amb mata guspires.
Aquesta prohibició queda regulada pel Decret 
64/1995 i especifica que no es pot encendre 
foc sigui quina sigui la finalitat en terrenys 
forestals, estiguin o no poblats i en la franja de 
500 metres que els envolta. L’any 2020 va ser un 
dels millors anys de la història en baix nombre 
d’incendis forestals.

L’Altell sardanista de 
Caldes FM arriba al 
programa número 1.000 

El desembre del 2020 l’Altell Sardanista, el pro-
grama de sardanes de Caldes FM, va celebrar 
el seu 21è aniversari. Aquest mes d’abril arriba 
a l’edició número 1.000 amb un programa es-
pecial que comptarà amb la col·laboració de la 
cobla la Flama de Farners.
El 23 d’abril a les 19 h de la tarda podreu es-
coltar la retransmissió del programa especial i 
gaudir de les sardanes de la cobla selvatana, a 
través de 107.9 FM o del lloc web http://radio-
player.es/web/caldesfm/. No us ho perdeu.

La Casa dels Gegants 
celebra una jornada de 
portes obertes 

El diumenge 28 de febrer la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella va organitzar una jornada 
de portes obertes a la Casa dels Gegants. La dia-
da va ser un èxit, diverses famílies van acostar-se 
a la casa per veure tota la imatgeria festiva i po-
pular de Caldes.
La Colla va poder estrenar les mascaretes dels 
Gegants i Gegantons, perquè per anar ben ele-
gants, només cal portar la mascareta dels Ge-
gants! Així mateix, moltes famílies van venir a 
buscar la seva mascareta i 200 caldencs i calden-
ques ja la llueixen avui en dia.
Si et vas perdre les portes obertes de la Casa dels 
Gegants o bé vols repetir la visita, els dies 24 i 
25 d’abril la Colla Gegantera repeteix la jornada.

Treballant per la visibilitat 
de Caldes en la captura del 
mercat del Principat i de la 
Catalunya Nord

Fa uns dies anunciàvem que des de l’àrea de Turis-
me s’estava treballant en campanyes en línia per a 
la promoció de Caldes i la captació del turisme 
de proximitat. Addicionalment, per a completar 
aquesta línia d’actuacions també es treballa per a 
la promoció off-line amb anuncis en premsa es-
crita, tant a Catalunya Nord com al Principat, i en 
anuncis en ubicacions estratègiques per al públic 
potencial de Caldes com a destinació turística, 
com a la xarxa de metro de Barcelona i a la revista 
referent del sector ‘Descobrir’. 

Nova visita guiada virtual: 
el modernisme a Caldes

Des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament 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 a: www.vi-
sitcaldes.cat/visita-virtual. D’aquesta manera es-
perem arribar a molt més públic per a difondre el 
nostre patrimoni.
Recentment s’ha fet la gravació del vídeo “El mo-
dernisme i el noucentisme a Caldes de Malave-
lla” on es presenta un recorregut per algunes de 
les cases més rellevants construïdes a principis 
de S.XX, iniciant-lo a la Casa Rosa i els jardins 
de les Termes Romanes en el Puig de Sant Grau, 
continuant per les Rambles, la plaça de l’Església, 
l’avinguda del Dr. Modest Furest, i finalitzant-lo a 
l’estació: Itinerari modernista i noucentista.
Actualment estem treballant amb altres visites 
com “Un Caldes de llegenda”. Les que ara es poden 
visualitzar són les següents: “Les Aigües de Caldes”, 
“L’espai Aquae i el seu entorn, el Puig de Sant Grau”, 
“El jaciment paleontològic “El Camp dels Ninots” i 
“Caldes en Temps de Guerres (1936-1945)”.

Quirines: el nou bloc de 
la biblioteca sobre dones 
destacades de Caldes
 
Pòrcia Proba i la Pòrcia Festa són les dues pri-
meres dones caldenques amb nom propi que 
coneixem, gràcies a dues inscripcions d’època 
romana que varen ser localitzades a les esglésies 
de Sant Grau i de Sant Esteve. La biblioteca mu-
nicipal estira d’aquest fil per donar veu a dones 
destacades de Caldes de tots els temps i explicar 
fragments de la història del poble a través de les 
seves vides. El nou blog rep el nom de Quiri-
nes en homenatge a aquestes dues Pòrcies que 
formaven part de la tribu Quirina que habitava 
Aquae Calidae, municipi romà de ple dret.
Els articles s’escriuen en col·laboració amb his-
toriadors, familiars o amb les mateixes prota-
gonistes i estan en revisió permanent. Tenim 
històries sobre dones caldenques realment inte-
ressants.
De moment des de la biblioteca s’han creat sis 
articles: Les Pòrcies Quirines, Mary Nash, Car-
me Raurich Saba, Maruja Garrido, Carme Ser-
ra Turon i Lídia 
Masllorens.
El disseny del lo-
gotip, la geganta 
Emília Quirina 
empoderada, és 
d’Estel Blasi Pa-
lacio

Festa de la Malavella virtual
Animeu-vos a participar als concursos 
de decoració!

A causa de la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19, la Festa de la Malavella en la seva 
edició del 2021 queda substancialment modifi-
cada. En comptes d’una anul·lació total l’Ajun-
tament de Caldes ha cregut interessant que es 
puguin mantenir algunes de les activitats, tot 
complint els protocols vigents dictats pel Pro-
cicat. Les dates de celebració d’aquestes activi-
tats es mantindrien en l’últim cap de setmana 
d’abril, que enguany coincideix en el dissabte 
24 i el diumenge 25 d’Abril.
Es virtualitzaran alguns actes com poden ser 
l’entrega dels guardons de les Malavelles de 
l’any amb una mostra del ball de la Malavella 
amb la Colla Gentera, i la dramatúrgia de la 
Llegenda de la Malavella amb la contacontes 
La Senyoreta. Per contra, es podran gaudir 
d’alguns actes presencials com les obres de te-
atre “Akelarre” de la companyia Les Feliuettes i 
“L’endrasomnis” de la companyia Teatre al De-
tall, i la jornada de portes obertes de la Casa 
dels Gegants. Igualment es mantenen els con-
cursos de façanes i d’aparadors a fi de fer tot-
hom partícip de l’embelliment de la població i 
crear cohesió veïnal, tan necessària en aquests 
temps que ha marcat la pandèmia.
Venint d’una anul·lació total en l’edició de l’any 
passat, esperem fermament poder gaudir de la 
Festa de la Malavella en tota la seva esplendor 
en l’edició 2022. Visca La Malavella!

Actuacions al Bosc de les 
Monges

Aquest mes de març s’han dut a terme podes 
de seguretat en l’arbrat del Bosc de les Monges, 
per tal d’evitar accidents que puguin afectar a la 
població de Caldes de Malavella.

Torna el Festival de Teatre 
d’Humor de Caldes de 
Malavella: el Toca Riure!

Estigueu atents perquè arranca per Sant Jordi, i 
durant els mesos d’abril, maig i juny ens porta-
rà obres per cargolar-nos de riure!
Comencem amb una proposta pels més petits, 
després de l’entrega de Premis del Concurs Joa-
quim Carbó. La pallassa Bleda, més ben dit, Ma-
dame Roulotte, vol fer unes vacances, però sem-
bla que no podrà relaxar-se com tenia previst… 
Per la festa de la Malavella continuen les funci-
ons, i el millor per aquestes dates és, sens dubte, 
l’Akelarre que ens porten The Feliuettes. La màgia 
continua amb l’Endrapasomnis, una obra plena 
de tendresa, música i humor que, amb l’actuació 
en directe de La Tresca i la Verdesca, ens trans-
portarà a un regne oníric. A partir del maig tenim 
poesia, dansa i cançons a càrrec d’una perruquera 
rapsoda; el col·leccionista de pors ens donarà el 
remei per totes les nostres angoixes; un clown ens 
mostrarà la utilitat de tot allò que llancem; torna-
rem a jugar amb una nina de drap, i riurem amb 
l’humor (negre) d’una esbojarrada comèdia que 
tracta sobre un personatge transcendental… La 
Mama! Us apunteu?

La feina de planificació i preparació feta per l’equip de govern de Junts per Caldes els 
darrers anys ens està donant bons resultats. Els mesos vinents veurem iniciar les obres 
dels nous vestidors del polivalent, la rotonda d’accés al Llac del Cigne, veurem acabar 
les obres de l’institut, i de l’escola de música. Moltes d’altres millores no es veuen, però 

s’estan fent i es faran per garantir l’abastament d’aigua a Malavella Parc, per evitar inundacions a di-
versos punts del municipi o per exemple incrementaran la seguretat ciutadana amb les càmeres de 
vigilància de la policia.
L’objectiu més gran i més important que tenim tots i totes és el canvi de model de recollida de resi-
dus. Aquests dies estem arrencant amb el Porta a Porta a la major del poble i la recollida selectiva en 
recintes tancats a altres zones i veïnats. És responsabilitat de cadascú de nosaltres, a casa, de separar 
els residus i reciclar-los correctament. Estem en un moment d’emergència climàtica i amb els nostres 
gestos diaris hi podem contribuir molt. Ho hem de fer pel planeta però sobretot pels nens i nenes de 
Caldes, el futur del poble. Fem-ho per ells.
La pandèmia, que ha aturat mig planeta, també ens ha afectat, però gràcies al fet que comptem amb 
tota la feina feta per Junts per Caldes, estem ben preparats per afrontar els anys que venen que han de 
ser de recuperació i creixement. Som-hi!

Ens trobem a la meitat de la legislatura i és un bon moment per fer balanç, esperem 
que més de cara a l’estiu la situació sanitària ens permeti fer alguna assemblea i puguem 
parlar cara a cara d’allò que us interessi. Que no sigui com les dues últimes legislatures 
i quedi tot per fer a l’últim moment. Mentrestant procurem fer la nostra feina de grup 

a l’oposició el millor que sabem: fiscalitzant l’equip de govern (no us penseu no és gens fàcil i moltes 
vegades ens assabentem primer de les coses pel diari!), escoltant els vilatans i, sobretot, fent propostes 
per millorar Caldes. En aquests dos últims mesos hem presentat una petició per a saber com està tot 
el tema dels pressupostos participatius i el desenvolupament de les inversions que se’n derivaven i 
una altra per a formar una taula per treballar plegats en mesures tant sanitàries com econòmiques per 
lluitar en contra de la crisi de la COVID. De moment no en sabem res, però no defallim i en l’últim 
ple hem presentat tres mocions per a la millora de la imatge de Caldes. Creiem que, un cop passada 
aquesta crisi sanitària, hem d’estar preparats per a un ressorgiment econòmic i una manera de fer-ho 
és potenciant el patrimoni de la vila és per això que proposem: adherir el municipi al projecte de viles 
florides, millorar l’arbrat de carrers, parcs i jardins i, per últim, millorar el manteniment de les fonts 
i sortidors ornamentals.

En el Ple del mes de març es va aprovar una modificació de les bases d’ajuts de 
Benestar Social. S’ha fet amb la idea que més famílies puguin rebre aquests ajuts tan 
necessaris. Estem acabant d’enllestir el Pla de dinamització comercial per tal de poder 
ajudar al petit teixit empresarial de Caldes tan malmès per la pandèmia, per la globa-
lització i pel comerç en línia, ho farem en la línia dels projectes que ja estan engegats 
com el “TastaCaldes” i el “Jocomproacaldes” i amb la idea d’implicar les entitats i el 

teixit associatiu del nostre poble. També estem treballant amb l’Associació de Comerç de Caldes per 
engegar nous projectes i propostes en la mateixa direcció. Continuem treballant amb totes les admi-
nistracions supramunicipals perquè les demandes que considerem necessàries com a poble es portin 
a terme: Finançament dels projectes de dinamització comercial, rotonda d’accés al Llac del Cigne, 
millora de les carreteres d’accés a Caldes per la Nacional II i a Llagostera, llei de Barris...
I per últim recordar les paraules que vam dir al Ple: el nostre deure és prioritzar els afers i les políti-
ques d’àmbit local que directament afecten el nostre municipi i a la vida diària dels nostres conciu-
tadans i conciutadanes, i així poder seguir treballant plegats per sobre de la discrepància política, 
salvaguardant la bona convivència, cohesió, i el respecte mutu entre els veïns i les veïnes del nostre 
municipi.

Desde Ciudadanos C.s damos la bienvenida a la primavera que siempre nos trae alegría de ver todos 
nuestros campos verdes y floridos, alegría que tanto necesitamos en estos momentos tan difíciles 
para todos.

También satisfacción de estar todos los grupos políticos de nuestro municipio de acuerdo en llevar 
al pleno un manifiesto para conmemorar “EL DIA DE LAS DONES” y la igualdad entre todas y 
todos los hombres del mundo.

Ha passat un any des d’aquell 14 de març, un any d’incerteses i de dolor. Un any que ha 
estat molt dur, especialment per totes les conseqüències tant socials com econòmiques 
i emocionals que ha portat la pandèmia. Des del primer moment teníem clar que els 

ajuntaments, justament per ser aquesta administració més propera a la ciutadania, havien de tenir un paper 
fonamental. A Caldes vam aprovar per unanimitat tot un paquet de mesures per pal·liar els efectes econòmics 
els tancaments d’empreses, comerços i restauració. Ara bé, quina ha estat la nostra sorpresa quan un any des-
prés l’equip de govern porta a ple una proposta per recuperar puntualment la competència de la gestió de les 
taxes de les escombraries. Una competència que actualment correspon al Consell Comarcal. El motiu: poder 
fer la devolució d’aquesta taxa als comerços de Caldes que ara fa un any es van veure obligats a tancar. Com és 
que fins ara no s’ha pogut gestionar aquesta bonificació? I encara ens genera més dubtes la gestió si recordem 
que el president del Consell Comarcal és justament l’alcalde del Caldes i la Consellera de Benestar Social és la 
regidora d’aquesta àrea al nostre consistori. Evidentment el vot d’Esquerra ha estat favorable i demanem que 
s’agilitzin aquestes bonificacions com més aviat millor.
En aquest ple ordinari de març la nostra companya Esther Domínguez ha comunicat la seva renúncia 
a l’acta de regidora per motius personals. Li desitgem molta sort en aquesta nova etapa i li agraïm el 
seu compromís i la seva tasca tots aquest anys.

Es modifiquen les bases de 
subvencions socials perquè 
se’n puguin beneficiar més 
famílies

El ple ordinari de març ha aprovat la modifi-
cació de les bases de concessió d’ajuts socials 
i barem de la borsa de lloguer social de l’ajun-
tament.
L’Ajuntament de Caldes també ha fet constar 
la voluntat de seguir treballant per fer front al 
canvi climàtic. En aquesta línia s’ha ratificat 
per unanimitat l’adhesió al pacte d’alcaldes pel 
clima i l’energia sostenible.
En la sessió també s’ha acceptat una modifi-
cació de crèdit de 60.000 € per arranjar parcs 
urbans i zones verdes, com per exemple el parc 
del costat de la comissaria municipal.
Així mateix el ple municipal ha aprovat la dele-
gació de competències i l’aprovació del conveni 
al Consell Comarcal de la Selva de la responsa-
bilitat de la recollida i control dels animals de 
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
Tanmateix, s’ha aprovat la declaració de béns i 
drets a expropiar entre els carrers Josep Soler i 
Dr. Fleming, resolent així una demanda histò-
rica al voltant de la necessitat d’arranjar aques-
ta part del nucli.
Finalment, s’han aprovat diverses mocions 
com per exemple la que commemora el Dia 
Internacional de les Dones o una moció de su-
port a l’amnistia.


