
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 maig de 2021

BiM
Maig 2021 · Número 164 · Caldes de Malavella

Butlletí d’Informació Municipal

Per recordar
PROGRAMACIÓ CA LA ROMANA
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

AJUDA PER AL PAGAMENT DEL 
LLOGUER 2021
•  A QUI VA DIRIGIT? A persones titu-

lars d’un contracte. El lloguer mensual 
ha de ser inferior a 550€. Si són família 
nombrosa pot augmentar fins 900€/mes 
de lloguer.

• Existeixen requisits d’ingressos econò-
mics màxims.

• És una ajuda econòmica per pagar el 
lloguer. Subvencionen un percentatge 
del preu de lloguer, amb un màxim de 
200€/mes. El pagament de l’ajut es fa a 
finals d’any, segons els rebuts presentats.

•  Termini presentació de sol·licituds del 
27 d’ABRIL fins el 4 de JUNY

•  S’ha de presentar telemàticament a 
través de la web de l’Agència de l’Habi-
tatge.

• Pots demanar les sol·licituds a les de-
pendències de Serveis Socials (C/ Vall 
Llobera s/n).

Si tens dubtes o necessites ajuda, pots 
trucar al Servei d’Habitatge Municipal al 
682527117

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

PREINSCRIPCIÓ LLAR 
D’INFANTS ELS NINOTS CURS 
2021-2022 
La sol·licitud de preinscripció es formalitza-
rà a la Seu electrònica en el model norma-
litzat accedint a https://caldesdemalavella.
eadministracio.cat en el període comprès del 
10 al 21 de maig ambdós inclosos. 

Si no disposeu de signatura electrònica, 
us recomanem que us doneu d’alta a Idcat 
mòbil, que us permetrà efectuar els tràmits 
amb l’administració. 
Per qualsevol consulta us podeu posar 
en contacte amb l’Ajuntament al telèfon 
972470005 Ext. 2005 preguntant per la Sra. 
Carme Barceló, i al correu cbarcelo@caldes-
demalavella.cat

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 
PORTA A PORTA 
El Servei de Recollida de Voluminosos es fa 
el darrer dimecres i segon dimecres de cada 
mes. Cal prèvia sol·licitud a Nora (872 012 
018). Es pot sol·licitar fins a les 17:30 del 
dia abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds 
a cada servei, en cas de sobre passar les sol-
licituds s’hauran d’esperar fins a la propera 
recollida. 

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!

CONVOCATÒRIES DE 
PERSONAL – JOVENTUT
Selecció d’un dinamitzador/a juvenil en 
règim laboral interí/na mitjançant concurs-
oposició i la creació d’una borsa de treball 
- Termini fins 9 al de maig
Selecció d’un/a monitor/a de lleure pel 
projecte brigada jove 2021 i la creació d’una 
borsa de treball
Selecció de 9 peons BRIGADA JOVE 2021
- 8 peons de Brigada Municipal
- 1 auxiliar d’administració a l’Oficina de 
Turisme

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 con-
vingut. 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.

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

Diumenge, 2 de maig
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

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

Dimecres, 5 de maig
Taller en línia. Aprenem a moure’ns 
(0-2 anys) amb l’Ester Salom, fisio-
terapeuta i psicomotricista infantil.
18:30 h · Via Google Meet
Obert a tothom, prèvia inscripció a ampallarni-
nots@caldesdemalavella.cat
Organitza: AMPA Llar d’Infants Ninots

Dissabte, 8 de maig
Cultura. Presentació del llibre El 
estafador amb Guillem Sánchez
11 h · Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia

Cultura. Festival Toca Riure
20 h · Teatre Municipal · 5€
“Com nos tornem” de Bubulina Teatre
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge, 9 de maig
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

No t’ho perdis!
72è aplec de la Sardana

17 h · Parc de la Sardana
Concert de cobla amb les cobles Bisbal Jove 
i Ciutat de Girona.
Amb la participació de Colla Gegantera i 
els Grallers Escaldats

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

Diumenge, 16 de maig
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

Cultura. Festival Toca Riure
12 h · Teatre Municipal · 5€
“El col·leccionista de pors” de L’Estenedor 
Teatre
Organitza: Àrea de Cultura

Dilluns, 17 de maig
Taller. Eines de comunicació i visibi-
litat a Internet
Whatsapp Business i Google My Business
14:30 h a 16:30 h · Sala de Plens de l’Ajuntament
Els participants podran accedir a tenir 1 hora 
d’assessorament personalitzat, en el seu negoci, 
perquè l’expert elabori la seva estratègia digital
Inscripcions: https://bit.ly/3dwWFFu

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

Dimecres, 19 de maig
Conferència online. Xerrada sobre 
control d’esfínters amb la Sonia 
Kliass
17:30 h · Via Google Meet
Obert a tothom, prèvia inscripció a ampallarni-
nots@caldesdemalavella.cat
Organitza: AMPA Llar d’Infants Ninots

Taller. Plataformes de venta en línia
Instagram com a canal de venda i Plataforma 
Comerç a Casa (Diputació de Girona)
14:30 h a 16:30 h · Sala de Plens de l’Ajuntament
Els participants podran accedir a tenir 1 hora 
d’assessorament personalitzat, en el seu negoci, 
perquè l’expert elabori la seva estratègia digital
Inscripcions: https://bit.ly/3dwWFFu

Cultura. Festival Toca Riure
20 h · Teatre Municipal · 5€
“Brossa” de H6 Clown
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge, 23 de maig
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

Cultura. Festival Toca Riure
12h · Teatre Municipal · 5€
“Andròmines. Els tresors d’una nina de drap” de 
Samfaina de colors
Organitza: Àrea de Cultura

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

Dissabte, 29 de maig
Cultura. Cinema
19 h · Teatre Municipal · Entrada gratuïta
Pel·lícula DOLITTLE
Organitza: Àrea de Cultura

Cultura. Lídia Masllorens conversa 
amb Eva Vázquez
12 h · Jardí de la Biblioteca
La pintora caldenca Lídia Masllorens, a qui s’ha 
dedicat el concurs de microliteratura, ens parla 
de la seva obra en una conversa amb la perio-
dista Eva Vázquez.

Diumenge, 30 de maig
Mercats. Fira – mercat 
10 a 14 h · Plaça Ajuntament

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

Serveis extra del porta a porta

Què i com es recull?

Serveis amb bonificació sobre la 
taxa d’escombraries municipal

TÈXTIL 
SANITARI 
Bolquers, 
compreses i 
resta de tèxtil 
sanitari i també 
excrements i 
sorres d’animals. 
Cada dia que 
hi ha servei, en 
bossa a part 
lligada.

Sempre amb 
el cubell 
homologat 
(no el reixat) 
i bossa 
compostable 
lligada

Amb bossa 
lligada

Amb bossa 
de paper 
o caixa de 
cartró, posat 
de manera 
que no 
s’escampi.

Introduïr 
l’envàs al 
contenidor, 
sense taps ni 
tapes

Amb bossa 
lligada

DEIXALLERIA
Ara també oberta els diumenges 
al matí de 10 a 13 h i l’horari de 
dilluns passa de tardes a matins 
de 10 a 13 h.

Per utilitzar la deixalleria 

5-15% 
de descompte

QUÈ SÓN ELS ENVASOS?
Tot allò que serveix per envasar, 
tapar o embolicar que no sigui 
ni de cartró ni vidre (llaunes, 
brics i envasos de plàstic…).
I també vaixella d’un sol ús i film 
de plàstic i alumini.
És el residu que més 
incrementa quan reciclem; tot 
i que el podem reduir escollint 
bé a l’hora de comprar.

QUÈ ÉS EL REBUIG?
Només restes no reciclables com: 
pols d’escombrar, mocadors 
de mocar, cigarretes i cendres 
apagades,  residus del bany 
(bolquers, compreses, tovalloletes 
i resta de tèxtil sanitari...) i 
excrements i sorres d’animals.
És el residu que gairebé 
desapareix quan reciclem.

FRACCIÓ 
VEGETAL
Cada dia que hi 
ha recollida de 
fracció orgànica, 
sempre dins 
el contenidor 
homologat i 
sense bossa. 
No es recolliran 
residus 
vegetals que no 
estiguin dins el 
contenidor.

COMPOSTATGE CASOLÀ
Amb compostadors lliurats per 
l’ajuntament.
Fiança retornable de 20 – 40 € 
després de dos anys.

Per ser compostarie

15% 
de descompte

TRASTOS 
VOLUMINOSOS
Articles 
voluminosos  de 
mal transportar 
fins a la 
deixalleria. 
Recollida a 
domicili  el 
segon i quart 
dimecres de 
cada mes, 
deixant-los a la 
porta de casa la 
nit anterior. 

LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

FRACCIÓ 
ORGÀNICA Envasos Paper Vidre Rebuig

Caldes de Malavella
Junts cap al reciclatge 

Els residus s’han de treure de 20 a 22 h. Totes les fraccions es recullen a partir de les 22 h.

L’ÀREA D’EMERGÈNCIA

Per accedir-hi s’ha d’emprar el R-fitxador de Caldes. El R-fitxador també serveix 
per identificar-se a la deixalleria.



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques d’abril

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

La Diputació de Girona 
atorga a l’Ajuntament 
de Caldes un total de 
10.750€ en subvencions 
per desenvolupar projectes 
de desenvolupament 
econòmic local al municipi

L’Ajuntament de Caldes a través de l’àrea de pro-
moció econòmica ha obtingut la condició de 
beneficiari a dues convocatòries de subvencions 
adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Lo-
cals de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Girona, xarxa a la qual l’Ajuntament està adherida.
La primera convocatòria a la qual s’ha presentat 
projecte ha sigut la subvenció per fomentar pro-
jectes i accions de promoció econòmica, subven-
ció que anualment rep l’Ajuntament. En aquest 
cas, s’han obtingut 4.000,00 € amb els quals s’han 
pogut dur a terme els cursos i tallers ocupacio-
nals organitzats pel Servei d’Orientació Laboral.
Un any més, l’Ajuntament ha obtingut la condi-
ció de beneficiari a la subvenció per a fomentar 
projectes singulars de desenvolupament econò-
mic local on s’ha obtingut un total de 6.750 €.
Enguany s’ha presentat el projecte “Reactivem 
Caldes amb el seu patrimoni gastronòmic” 
projecte que persegueix la dinamització eco-
nòmica i comercial del municipi.
Recentment l’Ajuntament també s’ha presentat 
a la convocatòria de subvencions per a l’orga-
nització d’esdeveniments de caràcter firal.

Continua el Festival Toca 
Riure!

El festival caldenc Toca Riure va començar per 
Sant Jordi de la mà de la pallassa Bleda. Aquest 
mes de maig el festival continua amb diverses 
propostes. No et pots perdre l’obra Com nos 
tornem de la companyia Bubulina Teatre, que 
ens farà un repàs a la història de la poesia cata-
lana i universal. La següent proposta és El col-
leccionista de pors de L’Estenedor Teatre, que 
ens parla de viure sensacions, de fer-se gran i 
estimar. Tampoc podeu faltar a l’espectacle de 
teatre gestual i clown Brossa de la companyia 
H6 Clown, així com a l’obra Andròmines. Els 
tresors d’una nina de drap de Samfaina de Co-
lors. Per acabar, el festival posarà punt i final 
amb Mamaaa!!! a càrrec Teiatròlics.

Col·locació de radars 
pedagògics a les entrades 
del municipi de Caldes

Aquest darrer mes s’han col·locat dos radars 
pedagògics a les entrades principals del nucli 
de Caldes, un a l’avinguda de Caldes (davant 
del pavelló) i l’altre a la carretera de Llagoste-
ra (entre el carrer Ripollès i carrer Cerdanya). 
Aquests radars no són sancionadors, només 
informen els conductors de la velocitat dels 
seus vehicles per tal de conscienciar i reduir 
la velocitat dels vehicles al nucli de Caldes de 
Malavella.

La Malavella 2021

Els actes programats per la Festa de la Malave-
lla d’enguany es van poder desenvolupar amb 
normalitat fins dissabte al migdia. En primer 
lloc, es va poder visualitzar a través de YouTu-
be la llegenda de la Malavella, narrada i inter-
pretada per La Senyoreta, Mireia Peña. A con-
tinuació, també en línia, es va poder veure el 
pregó d’inici de festa i l’entrega dels guardons 
a les Malavelles d’Honor, seguit per l’actuació 
de la Colla Gegantera en què va interpretar 
l’arribada de la Malavella. A causa d’un malau-
rat accident en què va perdre la vida un jove 
de Caldes de Malavella, es van anul·lar tots els 
actes festius en motiu de la festa. Des de l’Ajun-
tament es vol expressar el condol i escalf a la 
família i amics de la víctima.

Caldes de Malavella 
celebra la Diada de Sant 
Jordi

El 23 d’abril diverses parades de roses i llibres 
van omplir la plaça de l’Església de curiosos. 
Tothom va poder comprar el seu llibre i la seva 
rosa durant la jornada. A la tarda es van orga-
nitzar diferents actes al Parc de la Sardana, co-
mençant amb l’entrega de premis del concurs 
de microliteratura Joaquim Carbó, enguany 
dedicat a la pintora Lídia Masllorens i Vilà. A 
més, es va passar una bona estona entre rialles 
amb l’espectacle infantil de la pallassa Bleda 
“Les vacances de Madame Roulotte”. Final-
ment, es va escoltar i veure en directe l’edició 
número 1.000 del programa l’Altell Sardanista 
de Caldes FM, que va comptar amb l’actuació 
de la cobla La Flama de Farners com a reconei-
xement als voluntaris que durant tots aquests 
anys han posat en antena aquesta popular 
emissió. Enhorabona a l’equip de l’Altell Sarda-
nista per fer possible aquests 1.000 programes!

Textos premiats al Concurs 
de Microliteratura Joaquim 
Carbó

El 23 d’abril es va fer entrega dels premis del 
18è concurs de Microliteratura Joaquim Carbó, 
enguany dedicat a la pintora Lídia Masllorens i 
Vilà. Aquests van ser els textos guanyadors de la 
categoria infantil:
3r curs: 1r. La flor rostre silvestre. Nina (S. 
Esteve). Laia Xifra Brachs. Accèssit. El rostre. 
Cexup (La Benaula). Oriol Bracons Jordà.
4t curs: 1r. L’arc de Sant Martí i en Martí. 
Pikachu (La Benaula). Biel Fugarolas Cabezas. 
Accèssit. El petit pintor. Obito 2.080 (S. Esteve). 
Elias Moya Merlo.
5è curs: 1r. El mar que jo m’estimo. El mariner 
(S. Esteve). Martí Castellano Linden. Accèssit. 
El món fantàstic. Hermione (La Benaula). Karla 
Castro Sancho.
6è curs: 1r. Les consequüències. Catherine 
(La Benaula). Estefania Alexandra Modoran. 
Accèssit. El meu àngel. Galeta de xocolata (S. 
Esteve). Yuddi Monserrath Salazar Reyes. Nou 
accèssit. Quina mala passada!. Nyhrox (Molins 
de Rei). Sergi Fontesca Font
Enhorabona a tots!

Un mes de porta a porta

Els antics contenidors de residus que ocupa-
ven els carrers de Caldes ja són història.
El servei porta a porta comença a les 22 h al 
centre amb un vehicle de petites dimensions 
anomenat “satèl·lit”, que recorre el nucli antic 
fins a les 24 h. A aquesta hora, el satèl·lit es 
troba amb el camió recol·lector gran que, en 
termes galàctics, s’assemblaria  a la “nau no-
drissa”, ja que el satèl·lit s’hi acobla i hi buida 
el seu contingut.
Un cop finalitzat el centre, el camió recol-
lector continua resseguint la resta del poble 
fins a acabar aproximadament a les 04.30 de 
la matinada.
En aquest primer mes de rodatge, la nostra 
adaptació al porta a porta ha estat acompa-
nyada per un equip d’informadors dedicats a 
alertar-nos de les  confusions que detectaven 
en la utilització del servei i, gràcies a la seva 
perseverança, hem corregit i millorat algu-
nes errades inicials, com  la interpretació del 
calendari o la utilització errònia del cubell 
reixat.
Ara que ja han acabat la seva tasca a l’oficina 
d’atenció al públic, els informadors del servei 
s’acomiaden i ens envien la seva felicitació.

Presentat el llibre Caldes 
desapareguda

Aquest mes d’abril s’ha presentat a la Biblioteca 
Municipal el llibre Caldes de Malavella desapa-
reguda que forma part de la col·lecció Catalunya 
desapareguda editada per l’editorial Efadós. El 
llibre conté més de 150 fotografies que repassen 
la història de Caldes de Malavella des dels em-
botellaments, l’estiueig o els balnearis. Una qua-
rantena de persones han assistit a l’acte que posa 
en relleu la història i evolució del poble de Cal-
des de Malavella a partir de diverses fotografies.
Aquest projecte parteix de la tasca del tècnic 
de cultura Pep Casas i les fotografies d’Antoni 
Vila. Els autors Marc Martínez i Mateu Ciura-
na han posat text al recull fotogràfic que recull 
també moltes fotografies aportades pels cal-
dencs. És per això que segons els autors aquest 
és un llibre “col·lectiu”, ja que és llegat i mèrit 
de moltes persones que hi han participat. A 
més, el pròleg del llibre ha anat a càrrec de l’es-
criptor Rafel Nadal.
En la mateixa presentació s’han pogut comprar 
els llibres, amb les parades de les llibreries lo-
cals Tau i Solés. El llibre té un preu de 22 €.

Guanyadors concurs 
d’aparadors de la Festa de 
la Malavella 2021

Un total de 7 establiments de Caldes de 
Malavella han participat enguany al concurs 
d’aparadors de la Festa de la Malavella que té per 
objectiu promoure i dinamitzar el comerç local, 
fent-lo partícip de la promoció de la Llegenda 
de la Malavella així com de l’embelliment de la 
població durant la celebració de les activitats 
vinculades a la citada festa.
Els establiments guanyadors del concurs 
d’aparadors de la Festa de la Malavella de 
l’edició 2021 són:
• El 1r premi consistent en 500€ l’ha 

obtingut Pim Pam amb una puntuació 
total de 123 punts.

• El 2n premi consistent en 250€ l’ha 
obtingut la Carnisseria Calidae amb una 
puntuació total de 115 punts.

• La millor decoració escollida per votació 
popular consistent amb un premi de 150€ 
l’ha obtingut l’establiment Pim Pam amb 
un total de 82 vots (59%).

Arriba el 72è aplec de la 
Sardana!

Com cada segon diumenge de maig, torna 
l’Aplec de la Sardana a Caldes de Malavella. 
Enguany, a causa de la crisi sanitària provoca-
da per la Covid-19 s’ha optat per un format en 
concert, ja que per raons de seguretat els as-
sistents a l’acte no podran ballar. Així doncs, 
l’aplec s’ha adaptat a la situació actual amb un 
concert en què tocaran dues cobles: Bisbal Jove 
i Ciutat de Girona. A més, l’acte comptarà amb 
la participació de la Colla Gegantera i els Gra-
llers Escaldats.

Col·locació d’una banda 
reductora de velocitat a 
Aigües Bones

Recentment s’ha col·locat una banda reductora 
de velocitat amb la corresponent senyalització 
vertical d’advertència a la cruïlla de la carrete-
ra de sortida de la urbanització Aigües Bones 
amb el carrer Víctor Català del nucli, per tal de 
millorar la seguretat viària de la cruïlla.

La vacunació avança 
seguint l’ordre i els criteris 
marcats pel Ministeri

Aquest mes d’abril s’han acabat de vacunar 
totes les persones majors de 79 anys i s’ha co-
mençat a vacunar a les persones d’entre 70 i 79 
anys. Si has nascut entre el 1942 i 1951, ja pots 
demanar cita per vacunar-te amb Pfizer a va-
cunacovidsalut.cat. Paral·lelament, els centres 
d’Atenció Primària continuaran trucant les 
persones nascudes en aquesta franja d’edat per 
citar-les per vacunar-se.
La vacunació s’està realitzant al CAP de Caldes 
tot i que quan el volum no sigui assumible al 
dispensari es traslladarà la campanya de vacu-
nació al Casino Municipal.

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 de Girona per tal de 
dinamitzar el teixit econòmic local per afrontar 
els efectes de la COVID19 i ajudar el petit co-
merç a la qual s’ha adherit l’Ajuntament.
Aquest sistema ofereix a comerciants i petits 
productors del municipi la possibilitat d’ofe-
rir els seus productes a través d’aquesta pla-
taforma en línia de forma totalment gratuïta. 
D’aquesta manera, es promou la presència 
digital d’aquests establiments perquè puguin 
arribar als consumidors, incrementar la seva 
visibilitat i les possibilitats de negoci.
Els negocis interessats en anunciar-se a la pla-
taforma poden contactar amb l’àrea de promo-
ció econòmica de l’Ajuntament a l’adreça: pro-
mocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé 
inscriure’s directament a la plataforma.
L’enllaç per accedir a la plataforma és el se-
güent: https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/
caldes-de-malavella

S’inicia el trampeig per 
controlar la vespa velutina
 
Durant el mes d’abril s’ha iniciat el trampeig per 
capturar i controlar la plaga de la vespa veluti-
na (vespa asiàtica). S’han col·locat un total de 
20 trampes entre el nucli i les urbanitzacions 
Tourist Club, Aigües Bones, Can Solà Gros, 
Can Carbonell i Llac del Cigne. Respecte a l’any 
passat, s’han adquirit 9 trampes més. El servei 
està programat fins a finals d’agost i es realitza-
ran controls cada quinze dies amb el recompte 
i renovació del producte. En el primer control 
que s’ha dut a terme s’ha comptabilitzat la cap-
tura d’un total de 90 vespes velutines entre les 
diferents trampes que es tenen col·locades al 
municipi. Cal tenir en compte que el produc-
te utilitzat és específic per la captura de vespes 
velutines i en cap cas, és un producte atraient 
per les abelles. D’altra banda, la ubicació de les 
trampes es decideix a partir de l’historial d’anys 
anteriors de nius primaris i secundaris detectats. 

Vols treballar a la Brigada 
Jove?

Brigada Jove és un projecte d’inserció laboral 
iniciat l’any 2008 amb la finalitat de crear ocu-
pació pels i les joves de la vila. Els destinataris 
del projecte són joves de 16 a 18/25 anys em-
padronades a Caldes de Malavella. L’objectiu 
general de la Brigada Jove és oferir una prime-
ra experiència laboral positiva a un total de 9 
joves durant la temporada d’estiu.
Actualment, s’obren dos tipus de places:
Peons de la Brigada Municipal: s’obren 8 places 
per a joves de 16 a 18 anys que no hagin treba-
llat mai ni participat en altres edicions del pro-
jecte. Els joves es seleccionen per sorteig i tre-
ballen un mes, o juliol o agost, a 20 h/setmana.
Auxiliar d’Administració a l’Oficina de Tu-
risme: s’obra 1 plaça per a un jove de 16 a 25 
anys que s’estigui formant (Batxillerat, CFGM, 
CFGS o Grau Universitari) i que no tingui ex-
periència laboral en aquest àmbit. També s’es-
cull el o la jove per sorteig, i treballa dos mesos, 
juliol i agost a 20 h/setmana.
Les inscripcions a la Brigada Jove són durant 
mes de maig a l’Ajuntament, quan s’obre la con-
vocatòria pública per les places.

Nous bancs exterior 
dispensari

A mitjans d’abril es van instal·lar dos bancs 
nous a l’exterior del Centre d’Atenció Primària 
de Caldes de Malavella per tal de facilitar el 
temps d’espera a l’aire lliure als habitants del 
municipi.

Millora de la seguretat i 
gestió del trànsit de trens a 
l’estació de Caldes

Adif ha licitat el projecte d’instal·lació d’un en-
clavament a l’estació de tren de Caldes de Ma-
lavella per implantar-hi nous sistemes de gestió 
del trànsit ferroviari.
L’objectiu dels treballs és modernitzar les instal-
lacions de seguretat de l’estació i implantar-hi 
un Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) entre 
Maçanet-Massanes, Caldes i Girona Mercade-
ries. Aquest sistema de bloqueig permet la cir-
culació en via doble indistintament per qualse-
vol de les vies i en qualsevol sentit amb totes les 
garanties de seguretat.
Entre les principals actuacions que s’hi faran, 
hi ha la instal·lació d’un nou sistema d’encla-
vament de tecnologia electrònica d’última ge-
neració i la construcció de nous edificis tècnics 
tant en aquesta estació com a les que hi ha ubi-
cades en estacions veïnes.
Paral·lelament, la companyia instal·larà senyals 
lluminosos en els trajectes col·laterals i es re-
novaran els circuits de via per uns de més mo-
derns i amb millors prestacions.

La rèplica de la Malavella

Fa uns quants mesos, la Colla Gegantera i l’Ajun-
tament de Caldes han treballat per fer possible 
la rèplica de la gegantona Malavella.
La Malavella va ser estrenada l’abril de l’any 
2010. Els seus constructors van ser en Felip 
Martí i la Cristina, de Navata. El material de la 
figura original és el cartó-pedra. La confecció de 
la indumentària va anar a càrrec de la caldenca 
Sandra Guerrero.
Després d’aquests onze anys voltant per tot Ca-
talunya i celebrant la seva gran festa, la Mala-
vella presentava grans desperfectes, a causa dels 
seus anys de moviment.
La seva rèplica ha anat a càrrec del constructor 
Toni Mujal i de la seva ajudant Montse Moreras. 
Està feta de fibra de vidre i ha perdut 7 kg de pes. 
La indumentària ha estat gestada per la modista 
Imma Navarro. El vestit ha presentat alguns can-
vis, com són la inclusió de passamaneria i el coll. 
El muntatge del plomatge ha anat a càrrec de la 
Sandra Guerre-
ro i també de la 
Mar Aulet. La 
nova estructura 
de fusta ha estat 
treballada pels 
fusters de Cal-
des. Així doncs, 
es pot afirmar 
que la Malavella 
ha tornat!

Aquests dies hem viscut un canvi en la gestió dels residus molt important, un canvi 
necessari i que ja no té marxa enrere que implica una col·laboració dels veïns a la qual 
no estàvem acostumats. A les xarxes socials i pel carrer hem sentit moltes queixes, 

de ben segur la majoria amb fonament, però el que hem de fer és intentar millorar el servei. Des 
de SOM Caldes, i ens consta que altres grups també, estem treballant per elaborar un document 
on es recullin aquestes propostes de millora per a fer-lo arribar al regidor encarregat. Us animem a 
ajudar-nos!! No us garantim que això serveixi de res, dependrà de l’equip de govern, però volem fer 
el que ens pertoca com a representants vostres igual com ho intentem fer en cada ple. No creieu pas 
que és fàcil, ja estem acostumats a sentir-nos dir que l’equip de govern ho fa tot molt bé o que no 
som ningú per inserir en la feina que fan i ens preguntem: per què serveix l’oposició? Com sempre 
hem dit des de SOM Caldes, tothom pot aportar bones idees i si és per la millora del municipi hau-
rien de ser escoltades i tingudes en consideració. Cal que treballem plegats pel bé de Caldes i dels 
seus vilatans i comencem a deixar els partidismes i els interessos personals a un costat.

La situació de pandèmia ha colpejat al nostre poble, com ho ha fet arreu del país. El PSC 
vol agrair especialment la feina realitzada per totes les persones vinculades als Serveis 
Socials del nostre poble que ha posat tot el seu coneixement, esforç i ganes per no deixar 
ningú fora i a tots els serveis tant municipals (Policia, Protecció Civil, Servei Local d’Ocu-
pació, Padró, Joventut...) com d’altres administracions i entitats (CAP, Càritas, Serveis 
Gent Gran...) per la coordinació i suport rebut. Tant des de l’Ajuntament com del Consell 

Comarcal s’han multiplicat els recursos per poder arribar a més gent i més ràpid. Continuarem la línia 
de treball iniciada en la regidoria per tal de donar resposta a més famílies de Caldes davant d’un hipotètic 
escenari d’estancament (o empitjorament) de la situació econòmica destinant més recursos. Estem tre-
ballant en el pla de dinamització comercial del municipi que conjuntament amb el TastaCaldes vol posar 
l’èmfasi en els col·lectius empresarials més afectats per la crisi: el petit comerç de proximitat i l’hostaleria. 
Treballem per presentar-lo als empresaris dels sectors implicats de Caldes per consensuar accions.
A més continuem amb les reivindicacions a les administracions supramunicipals per tal que sigui 
una realitat la rotonda d’accés al Llac del Cigne, millora de la carretera de Llagostera i accés a Aigües 
Bones, Adif, una nova Llei de Barris que ens financi la millora i dinamització de barris com Nostra 
Sra. De la llum i urbanitzacions.

Desde Ciudadanos queremos exponer nuestra seria preocupación por el ritmo, casi inexistente, 
de vacunación, hoy vemos imágenes de Israel, con la gente sin mascarillas, infección cero y con 
casi toda su población vacunada, mientras en España seguiremos igual dada la poca eficiencia del 
gobierno central a la hora de desarrollar un buen plan de vacunación, no puede ser que en un CAP 
tengamos que esperar más de una hora para poder vacunarnos seis personas, estamos perdiendo 
un tiempo precioso, en el que deberíamos estar unidos para que la vacunación sea inmediata, pero 
parece que los intereses políticos están por encima de la vida humana.

És indiscutible que les connexions a Internet des de Caldes no acaben de funcionar 
com caldria. Una prova queda patent durant els plens municipals que es transmeten 
en directe: imatges que es congelen, connexions que es pengen, so que no coincideix 
amb la imatge... Les persones que treballen des de casa són les que més acusen aques-
ta deficiència a l’hora de connectar-se a la xarxa. Això fa que sigui necessari dedicar 

més temps per a fer una determinada tasca.
No obstant això, no cal oblidar que és molt possible que molts dels equips que es connecten a la 
xarxa potser no reuneixen les condicions necessàries per a una bona connexió.
Tenint en compte que les activitats online i el teletreball cada cop van a més creiem que des de 
l’Ajuntament s’haurien de fer les gestions necessàries, amb les diferents operadores, per tal de mi-
llorar les connexions des de Caldes fent, a més, un esforç amb les infraestructures que en la majoria 
dels casos són aèries (sobretot urbanitzacions) i s’hauria d’anar cap al cablejat subterrani. No només 
per una qüestió d’estètica sinó que molts cables travessen els carrers i a vegades vehicles de grans 
dimensions o d’altres amb accessoris per a càrregues han fet malbé el cablejat i han deixat els veïns 
sense connexió.

Ja fa més d’un mes que es van retirar els contenidors als carrers i es va iniciar 
el servei de recollida porta a porta que durant tants anys havíem reclamat. Ara 

que el tenim en funcionament, i després d’escoltar els comentaris dels veïns de Caldes, veiem que 
hi ha aspectes que s’han de millorar i que hem reclamat que siguin atesos, com és la necessitat de 
disposar dels recipients per dipositar en condicions tant les restes de paper i cartó, com les d’enva-
sos, així com evitar que passin tants dies sense recollir la fracció orgànica. A la vegada, cal evitar 
l’acumulació de deixalles en les àrees d’aportació del centre i les urbanitzacions, i incrementar 
l’horari d’obertura de la deixalleria municipal, sobretot els dissabtes, per tal de facilitar-ne l’accés per 
part dels usuaris.
Per finalitzar, tot i que la situació sanitària està lluny d’estar resolta, ens alegrem que aquest any 
hàgim pogut celebrar la festa de la Malavella, i poder gaudir de la diada de Sant Jordi. A poc a poc 
anirem avançant cap a la normalitat.

Em estrenat el nou sistema de recollida “porta a porta”. Tenint en compte la com-
plexitat urbanística de Caldes, estem satisfets de com ha anat la implantació. A partir 
d’aquí anem corregint  dels desajustos que van sorgint i planificant les millores que 
calgui. Però d’entrada cal felicitar-nos per la dràstica reducció de residus no recicla-

bles: “la resta” que no oblidem que n’és l’objectiu principal.
Per Sant Jordi es va fer el ja tradicional lliurament de premis del concurs de microliteratura  Joa-
quim Carbó.   Aquesta ha estat l’edició número divuit i ens ha fet una especial il·lusió dedicar-la a 
l’artista local Lídia Masllorens. Enhorabona a totes i tots els guanyadors i també als participants que 
enguany han sigut 175 en la categoria d’adults. Aquest esdeveniment, juntament amb la celebració 
del programa número mil de l’Altell Sardanista, ha estat el tret de sortida de tot un seguit d’actes 
que comencen amb el bon temps i que aquest any especialment ja en teníem ganes. Al carrer es van 
tornar a veure les  roses i els llibres i vam cloure el cap de setmana amb la Festa de la Malavella on 
vam estrenar una nova gegantona Malavella que de ben segur farà xalar grans i petits...
També ha arribat el Toca Riure, que amb uns preus populars, ens convida a la cultura i la diversió. 
Des de JUNTS treballem per un Caldes més net i per apropar la cultura i les tradicions a la gent. 
Som poble en tant que som persones.  


