
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 Festa Major 2021
Per recordar

De l’1 al 31 de juliol de 2021

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

IBI Urbana / IBI Rústica / IAE / Clavegue-
ram (2n trimestre 2021): Juny – Juliol 

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: 
tots els dimarts (excepte festius) i reforç els 
dies: 4, 11, 18, 25 de juny i 2, 9, 16, 23 i 20 
de juliol.
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 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

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!

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

HORARI D’ESTIU DE LA 
BIBLIOTECA
Juliol i agost
Tardes: dilluns, dimarts i dimecres de 16 h 
a 20:30 h Matins: dijous i divendres de 10 h 
a 14 h

HORARI D’ESTIU DE LA 
DEIXALLERIA
Del 15 de juny al 15 de setembre
Matins: de dilluns a diumenge de 10 a 13 h
Tardes: dimarts, dimecres i divendres de 17 
h a 20 h

HORARI DE LA PISCINA 
MUNICIPAL
• Del 28 de juny al 30 de juliol horari de 

12 h a 20h (9:30h a 12h horari exclusiu 
pel casal de dilluns a divendres)

• Del 31 de juliol al 31 d’agost horari de 
10:30h a 20h

• Del 5 al 30 de juliol cursets de natació 
(de dilluns a divendres en funció dels 
grups de nivells de 15:30h a 17:30)

GLOPETS D’ESTIU
Degut a les mesures excepcionals provoca-
des per la Covid-19 és obligatori delimitar 
l’aforament. Per això tot i que els espectacles 
de Glopets d’Estiu són gratuïts cal acce-
dir-hi mitjançant una entrada. Les entrades 
es podran adquirir en el portal ticketara.
com de forma gratuïta o bé presencialment 
a la Biblioteca Municipal, on es lliurarà un 
màxim de dues entrades per persona.

CONVOCATÒRIA DELS 
PREMIS ALS ESPORTISTES 
INDIVIDUALS O EN PARELLA 
GIRONINS QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIONS FEDERADES
A la pàgina web del Servei d’Esports de la 
Diputació de Girona hi trobareu el formulari 
de sol·licitud dels ajuts als esportistes indi-
viduals o esportistes en parella que partici-
pen en competicions federades. Aquest any 
poden demanar la subvenció els particulars i 
les entitats esportives.
Termini del 15 de juny al 15 de juliol de 
2021

TORNEIG DE TENNIS FESTA 
MAJOR 2021
Caldencs, finalitza la primera part de la 
temporada, però ja estan en marxa els pre-
paratius del Torneig de Tennis Festa Major, 
que es disputarà del 21 al 25 juliol amb 
importants novetats com la incorporació de 
noves categories de participants, femenines, 
juvenil, màster, sènior, a més de l’absolut 
Club Tennis Caldes, potser un dels millors 
i accessibles Clubs del Sud d’Europa amb 
unes pistes sensacionals. Facilitem material 
esportiu, pilotes i equipació sense cap ànim 
de lucre. Inscripció fins dimecres 14 de juli-
ol, al WhatsApp del Club Tennis Caldes (tel. 
678 220 856). Per a més informació consulta 
la pàgina web tenniscaldes.com
 

Divendres, 2 de juliol
Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Parc de la Sardana 
Concert de Renaldo & Clara

Dissabte, 3 de juliol
Entitats. Agrupació sardanista
20 h · Plaça de la Selva
Diada del Soci
Sardanes, sopar de germanor i havaneres

Diumenge, 4 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

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

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

Dijous, 8 de juliol
Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Plaça U d’Octubre de 2017
Cinema de muntanya amb The wall of Shadows

Divendres, 9 de juliol
Cultura. Glopets d’Estiu
19h · Parc de la Sardana 
Espectacle familiar “A la fresca” de la Cia. Anna 
Confetti

Divendres, 9 de juliol
Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Jardí d’en Pere Vidal (Biblioteca Munici-
pal)
Cercles de percussió amb UniSo

Dissabte, 10 de juliol
Entitats. Club Excursionista Caldes 
de Malavella
Pirineu Bessiberri Sud
Bonica punta d’una cadena de cims de tres mil 
metres. Apta per a gent preparada. Conduïda 
per en Pere Serrats.

Diumenge, 11 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

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

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

Divendres, 16 de juliol
Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Parc de la Sardana 
Concert de Nico Roig

Diumenge, 18 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

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

Entitats. Club Excursionista Caldes 
de Malavella
Pous de glaç al Montseny
En Toni Verdaguer ens portarà a descobrir 
aquestes empremtes d’activitat humana.

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

Divendres, 23 de juliol
Entitats. Colla Gegantera
20:30 h · Plaça U d’Octubre de 2017
Assaig obert dels Balls de Gala dels Gegants i 
Capgrossos de Caldes de Malavella

Diumenge, 25 de juliol
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

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

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

BiM

Juliol 2021 · Número 166 · Caldes de Malavella

Butlletí d’Informació Municipal

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

21-25 de juliol
9 h a 21 h · Torneig de tennis

 

Divendres, 23 de juliol
22 h · Teatre “Un tal Shakespeare”

Dissabte, 24 de juliol
9 h · Esmorzar de caçadors
9:30h a 12 h. Pintura a l’asfalt
17:30 h · Espectacle de Capgrossos, seguit per 
Cercavila de Gegantonets
19 h · Presentació dels participants a l’Elecció de 
l’Hereu i de la Pubilla 2021 i amb la participació 
de l’Hereu i de la Pubilla de 2020
20 h · Karaoke
A partir de les 9:00 h i al llarg de tot el dia · 
Escape Room pel poble

 

Diumenge, 25 de juliol
8 h · XXVIII Marxa popular a Sant Maurici
Al llarg de tot el dia · Trobada de Cotxes Antics 
i 2 CV
A partir de les 9 h i al llarg de tot el dia Escape 
Room pel poble
18 h · Pedalada d’andròmines, a la zona firal hi 
haurà instal·lats jocs gegants i un trenet.
16 h a 21 h · Festival de patinatge de Festa Major

Divendres, 30 de juliol
21 h · Repic de campanes i cercavila de gegants. 
A continuació Pregó de la Festa Major 2021 
amb espectacle de foc 
22:30 h · Cantada d’havaneres a càrrec del grup 
Els Pescadors de l’Escala
22:30 h a 02:30h · Punt lila
23 h · Concert amb els grups Pony Pisador i 
Smoking Souls

Dissabte, 31 de juliol
10 h a 13 h · Torneig d’escacs
10 h · Tallers infantils
11 h · Torneig 3x3 d’aquavoley
12 h · Skitxus de Bati-aigua
18 h · Passejada de Gegants i Capgrossos de 
Festa Major i balls a plaça
19:30 h · Ballada de sardanes amb la cobla Ciu-
tat de Girona.
22:30 h · Ball concert de nostàlgia
22:30 h a 02:30 h · Punt lila
23 h · Concert amb els grups Sense Sal i La 
Fumiga.

Diumenge, 1 d’agost
12 h · Espectacle familiar “Sanyes mag, descon-
finem-nos”
19:30 h · Ballada de sardanes amb la cobla Ciu-
tat de Terrassa
22:30 h a 02:30h · Punt lila
22:30 h · Votació dels Hereus i les Pubilles, joves 
nascudes a l’any 2003
23 h. Concert amb la Loca Histeria i Animal DJ. 
A la mitja part hi haurà els resultats de l’Elecció 
d’Hereu i de Pubilla 2021

Dilluns, 2 d’agost 
11:30 h · Missa de final de festa en sufragi de 
tots els difunts de la vila des de la Festa Major 
anterior fins ara.
13 h · Concert - vermut
18:30 h · Més tumàcat
20 h · Concert de l’Orquestra Maravella

Més informació en programes a part



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Estat de l’aigua
Analítiques de juny

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

S’identifiquen per primer 
cop petjades d’animals de 
fa 3,1 milions d’anys en 
el jaciment del Camp dels 
Ninots

La 19a campanya d’excavació - que des del 10 
de maig fins al divendres 4 de juny va portar 
a terme l’Institut Català de Paleoecologia Hu-
mana i Evolució Social (IPHES-CERCA) - ha 
identificat per primera vegada petjades d’un 
mamífer de fa 3,1 milions d’anys. La troballa ha 
estat al jaciment del Camp dels Ninots de Cal-
des de Malavella i encara està per determinar 
l’espècie exacta de mamífer, la qual ja està en 
procés de restauració. El rastre identificat esta-
va situat a la unitat 10 de l’aflorament del sector 
de Ca n’Argilera, en el vessant sud de l’edifici 
volcànic, en un sector de l’àrea de treball que 
encara no havia estat excavat. És la primera ve-
gada, en els divuit anys de treball continuat en 
el jaciment del Camp dels Ninots, que s’identi-
fiquen petjades i aquest fet és molt important.

Cultura segura per a joves

El dissabte 19 de juny es va organitzar, des de 
l’Àrea de Joventut amb la col·laboració de Joves 
Intrèpids, el Concert a la fresca al Parc de la Sar-
dana amb l’actuació del grup musical The Tyets.
Tot i que ha estat un any on l’accés a la cultu-
ra ha quedat dificultada a conseqüència de les 
restriccions sanitàries, cada cop es permeten 
dur a terme més actes i gaudir altre cop de la 
música en directe.
Enguany es va oferir un espai de micro obert a 
la tarda i es va convidar al jovent nascut els anys 
2002-2003 a sopar, i d’aquesta manera generar 
un espai de trobada i oci entre els joves caldencs.
Al concert van venir unes 200 persones de dife-
rents edats i municipis. En conjunt, va ser un espai 
ideal per donar la benvinguda a l’estiu totes juntes 
gaudint d’una música agradable i un bon ritme.

Es presenta la cançó de 
l’estiu de TV3 a Caldes

Els jardins de l’Hotel Balneari Vichy 
Catalan tornen a vibrar amb la cançó 
de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio 
d’enguany.
Després d’un any marcat per la pandèmia, la 
cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio d’en-
guany va tornar el dilluns 21 de juny als jardins 
de l’Hotel Balneari Vichy Catalan a Caldes de 
Malavella amb uns intèrprets de luxe: Els Amics 
de les Arts. La nova cançó de l’estiu titulada “No 
sé com t’ho fas” parla de “tornar a revifar”, tal 
com van declarar els músics. Una melodia que 
acompanyarà els espectadors i oïdors de TV3 i 
Catalunya Ràdio durant els mesos estivals.
L’esdeveniment va començar quan la Mire-
ia Mayol, col·laboradora del magazín “Tot es 
mou”, va realitzar la connexió en directe amb el 
programa amb unes preguntes pels músics i un 
tastet de la cançó que tots esperaven sentir. A 
continuació, el públic que es trobava al Balneari 
va poder gaudir d’un mini-concert en el qual els 
músics van interpretar cançons conegudes com 
“Jean-Luc” o “Louisiana o els camps de cotó”.

El proper curs 2021 – 2022 
començarà amb normalitat 
en el nou institut

El dimecres 2 de juny es va poder veure l’estat 
real de l’institut en la visita d’obres que va 
comptar amb la presència de part de l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, 
i part de l’equip directiu de l’institut i l’AMPA.
En la visita es va poder veure com s’estan acabant 
d’ultimar els detalls per deixar enllestida l’obra 
en les properes setmanes. El passat mes de juny 
van iniciar-se els fonaments del nou equipament 
educatiu que completa tota la línia educativa al 
municipi, deixant els barracons que havien estat 
seu de l’educació secundària a Caldes en el passat.
Durant el mes de juny s’han acabat d’instal·lar 
els tancaments d’alumini, els acabats en les aules 
així com els desaigües de les pistes esportives.
Amb tot, i complint amb la planificació 
establerta tot i els dos mesos de demora causats 
per la Covid19, el mes de juliol l’Institut ja estarà 
acabat i durant el mes d’agost es farà el trasllat 
d’un centre a l’altre perquè el proper curs pugui 
començar en el nou equipament.

Sessió de treball amb el 
grup motor projecte de 
salut comunitària

A finals de maig les regidores Àngela Frigolé 
i Gemma Alsina varen participar en una reu-
nió amb un Grup Motor que està començant 
a engegar un projecte de salut comunitària 
al municipi. Aquest Grup Motor està format 
per l’equip de serveis socials, l’equip de salut, 
l’equip comunitari del Consell Comarcal i el 
referent del programa de Benestar i Comu-
nitat de Dipsalut al municipi i té per objectiu 
millorar el benestar i promocionar la salut de 
la comunitat de Caldes tot aprofitant els re-
cursos i actius de la població fent participar 
activament als ciutadans del municipi en la 
detecció de les necessitats de la comunitat.
Aquest projecte va néixer a partir de la Taula 
de convivència de Caldes de Malavella, de ca-
ràcter tècnic on hi ha representats professio-
nals i polítics del municipi i que se sol reunir 
amb una periodicitat trimestral al municipi.

L’EEM és guardonada amb 
el Premi Valors en Acció

El 14 de juny es va celebrar la 5a Gala Valors 
en Acció de forma virtual, on es va guardonar 
l’Escola Esportiva Municipal amb el Premi Va-
lors en Acció dels consells esportius de Girona 
per la Tina Superheroïna - curs 2020/21. L’EEM 
va rebre el mateix guardó l’exercici 2018/19 pel 
desplegament del projecte Eduquem en Va-
lors, que va iniciar-se el 2018 amb la proposta 
de dinàmiques de treball aplicades a diferents 
itineraris esportius per estimular bones con-
ductes sobre el terreny de joc impulsant valors 
com l’autoestima, l’esforç, l’esportivitat i el res-
pecte, la igualtat i pertinença al grup. Enguany 
el projecte s’ha ampliat arribant a nens i nenes 
de 4 a 7 anys. Per a l’ocasió es va introduir un 
nou personatge, la Tina Superheroïna, que 
acompanya i ajuda als tècnics en les sessions de 
l’EEM, i en altres activitats i/o esdeveniments.
Enhorabona a les famílies, els tècnics i tots els 
que formeu part de l’EEM!

Gran Gala dels Escuts 
Solidaris

El dissabte 12 de juny el Balneari Vichy 
Catalan es va vestir de festa per acollir la Gran 
Gala dels Escuts Solidaris contra el càncer 
infantil. L’acte tenia l’objectiu de celebrar que 
s’ha arribat a la xifra dels 500.000 € recaptats 
i poder fer un homenatge a totes les persones 
que més significativament s’han implicat en la 
campanya en els diferents municipis adherits. 
Concretament es van homenatjar 38 policies 
amb el distintiu La Creu d’Honor #PelsValents 
i 12 civils amb una placa. El cap de la Policia 
Local de Caldes de Malavella, Xavier Muñoz, 
va destacar “la feina altruista que fan i que 
és el motor perquè campanyes com la de 
#PelsValents tirin endavant i assoleixin 
xifres rècord com els 500.000 €” La gala ha 
comptat amb la presència de Begoña Curto, 
subdirectora de la Policia de la Generalitat, així 
com amb la responsable de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, Diana Nin. Ambdues han expressat el 
seu agraïment per la implicació de la policia en 
la lluita contra el càncer infantil

Per molts anys, 
Capgrossos! 

El dissabte 5 de juny es va celebrar l’acte de pre-
sentació dels 30 anys, la restauració i els nous 
vestits dels Capgrossos de Caldes de Malave-
lla. Després de ser restaurats a càrrec del Taller 
Aglà i engalanats amb nous vestits confecci-
onats per la modista Imma Navarro, la Colla 
Gegantera va donar a conèixer la nova imatge 
dels capgrossos.
L’acte va començar amb una sèrie de parla-
ments de caldencs involucrats amb la cultura 
popular, especialment als capgrossos. També 
es va fer un homenatge al regidor de cultura 
del 1991, el caldenc i estimat Pere Torrent, que 
fa un any, ja no és amb nosaltres. Finalment, 
es van presentar els capgrossos i es va fer una 
petita cercavila fins a la Casa dels Gegants.

Xerrada de Martí Boada al 
Jardí d’en Pere Vidal

El 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, 
vam tenir la sort de comptar amb la presència de 
Martí Boada, Doctor en Ciències Ambientals i 
activista de referència en la lluita per la protec-
ció del medi ambient. Boada acaba de publicar 
un recull de poemes “Poesia Forestal” (El Cep i 
la Nansa, 2021) i vam aprofitar per presentar-lo. 
Prèviament va tractar diferents punts relacionats 
amb l’estat del planeta des de la seva mirada glo-
bal, defugint la idea de la humanitat com a centre 
del món i afirmant que els missatges apocalíptics 
dificulten el debat. La lluita pel medi ambient és 
la gran causa social, és urgent repensar la nostra 
relació amb el planeta i actuar sobre el nostre 
llegat ecològic. Va ser una xerrada lúcida i enri-
quidora que van organitzar conjuntament el Club 
Excursionista de Caldes i la Biblioteca.

L’Ajuntament treballa en 
una programació per a la 
Festa Major adaptada a les 
noves mesures

La Regidoria de Festes juntament amb els tèc-
nics, Joves Intrèpids i entitats del poble estan 
treballant de valent per adequar la Festa Major 
a les noves mesures de seguretat donades per 
les autoritats sanitàries. La programació comp-
ta amb activitats per a tots els públics, des de 
pintura a l’asfalt, caminades, torneigs, concerts 
o exhibicions geganteres, entre d’altres. Espe-
rem que tothom pugui gaudir de la tornada de 
la Festa Major. Caldencs i caldenques... ja la 
tenim aquí!

Recicla l’oli amb el 
reciclolidor de la Selva

A mitjans de juny va arribar a Caldes de Ma-
lavella la campanya “Recicla l’oli amb el reci-
clolidor de la Selva”, impulsada pel Consell Co-
marcal de la Selva en el marc del Dia Mundial 
del Medi Ambient. Amb aquesta campanya es 
vol que totes les llars prenem consciència del 
perjudici que provoca l’oli llençat a l’aigüera: 
al medi natural, que és el pitjor dany, i també 
als mateixos desaigües de cada casa on, sovint, 
aquest mal gest retorna en forma d’aigüera em-
bussada o de pis inundat. La campanya, que 
s’ha allargat durant tot el mes de juny, pretén 
fer arribar aquest missatge conscienciador per 
tots els canals possibles, inclosos nous espais 
com són els mateixos punts de venda d’oli.

Apostant pel lleure juvenil 

Com cada any des de l’Àrea de Joventut s’apos-
ta pel lleure juvenil i s’ofereixen activitats per 
a joves de 12 a 17 anys, on tenen un espai de 
trobada i oci educatiu.
Fins avui dia, participaven en el casal jove unes 
30 persones, però aquest any hi ha hagut molta 
més demanda i s’ha optat per ampliar l’activitat 
a 50 places per tal que totes les persones que 
volien participar ho poguessin fer. Molts dels 
participants han repetit i és el seu segon o fins 
i tot tercer any, així com les monitores que són 
ja veteranes, fet que demostra que és un espai 
on se senten a gust. Cal agrair la confiança a to-
tes les famílies i joves que creuen i fan possible 
aquest projecte tan bonic.
Us desitgem un molt bon estiu, el nostre ha co-
mençat ja!

Revetlla de Sant Joan

El 23 de juny es va celebrar a Caldes de Malave-
lla la revetlla de Sant Joan d’una manera adap-
tada a la situació marcada per la Covid-19. A 
les 19:15 h es va rebre la Flama del Canigó que 
el Club Excursionista de Caldes de Malavella 
va anar a recollir a Sils, el punt de trobada de 
la Selva d’enguany. La rebuda es va fer a la Pla-
ça U d’Octubre i es va comptar amb la partici-
pació dels Capgrossos. L’acte el van organitzar 
conjuntament Òmnium Cultural, l’Ajuntament 
i les entitats municipals que, com cada any, van 
fer la lectura dels manifestos. L’endemà, dia de 
Sant Joan, a la Rambla d’en Rufí es va fer una 
audició de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat 
de Terrassa. Un acte a la fresca que com totes 
les audicions que es fan a Caldes de Malavella 
va acabar amb una peça del compositor caldenc 
Mestre Mas Ros. També va sonar l’emblemàtica 
Santa Espina com a símbol d’insatisfacció da-
vant la situació política actual, ja que hi continu-
en havent represaliats i exiliats. Convé destacar 
que es va tractar de l’última audició en què els 
assistents no van poder ballar les sardanes.

Més enllà de 
l’heteronormativitat
 
El divendres 18 de juny es va celebrar una jor-
nada per visibilitzar les diverses dissidències se-
xuals LGTBQ+ conjuntament des de l’Àrea de 
Cultura, Igualtat i Joventut.
La jornada va començar amb la presentació del 
llibre “LGTBI Claus Bàsiques”, escrit pel psi-
còleg social i també activista Cristian Carrer i 
l’activista i president de l’Observatori contra 
l’Homofòbia de Catalunya Eugeni Rodríguez. 
Un llibre que ofereix les claus bàsiques per a en-
tendre, aprendre i actuar a favor dels drets i les 
llibertats de les persones LGTBI.
Seguidament, es va tenir el plaer d’escoltar les 
rapejades de Chandalike, un grup de Rap Trans-
feminista. Durant l’acte es va pintar un banc 
amb els colors que representen el moviment 
LGTBIQ+.
L’esdeveniment s’havia organitzat especialment 
per al jovent de Caldes tot i que es va tenir l’agra-
dable sorpresa de rebre a públics de diferents 
edats i indrets!
Seguim construint i apostant, per un Caldes on 
càpiguen totes les formes de sentir-se i estimar, 
tal com cada persona triï i vulgui.

L’Ajuntament celebra una 
reunió de comerciants, 
restauradors i hotelers

La reunió es va celebrar el dilluns 14 de juny al 
Casino municipal i hi van assistir una vintena de 
comerciants i una desena de restauradors i ho-
telers del municipi. La reunió va estar presidida 
per l’alcalde i la regidora de promoció econòmica 
i es van tractar diversos temes d’interès. En pri-
mer lloc, es van explicar les accions efectuades 
per l’Ajuntament de Caldes per pal·liar els efectes 
de la Covid-19. A continuació, es van presentar 
molt breument el Pla de dinamització comercial 
de Caldes, les accions del Projecte singular 2021 
així com les propostes de campanyes de dinamit-
zació que es volen impulsar des de l’Ajuntament. 
La reunió va finalitzar amb un torn obert de precs 
i preguntes. L’Ajuntament valora positivament la 
sessió d’on van sorgir diverses propostes i on es 
va acordar que l’Ajuntament enviaria una carta 
institucional per demanar als negocis de Caldes 
l’afiliació a l’Associació de comerç i serveis de Cal-
des i organitzaria una reunió amb la moderació 
d’un expert extern per tal que tots els comerciants 
poguessin treballar-hi de forma conjunta.

Aquest estiu torna a obrir 
la piscina municipal

La piscina municipal estarà oberta fins el 
31 d’agost. Recordeu que per tramitar la 
renovació dels abonaments familiars i adquirir 
paquets d’accés o entrades puntuals podeu 
fer-ho a través de: http://piscinesestiu.cat/
caldesdemalavella
Podeu consultar els horaris de la piscina al Per 
Recordar d’aquest mateix butlletí.

Reforcem la plantilla de 
l’oficina de turisme durant 
l’estiu amb joves de 
pràctiques

La necessitat de provisió d’una plaça de Tècnic 
Auxiliar a l’Oficina de Turisme és causada per 
la necessitat de reforçar la campanya turística 
d’estiu 2021 i de donar suport a la reactivació 
del sector turístic caldenc de cara a l’anualitat 
2022. Igualment es fa necessari el suport i l’as-
sistència a les activitats organitzades pels orga-
nismes de promoció turística i la col·laboració 
en les actuacions de dinamització per potenci-
ar activitats turístiques (com per exemple fires 
i d’altres activitats combinades de cultura, na-
tura i gastronomia). Igualment es fa necessari 
disposar de personal de reforç per a poder fer 
anàlisi de dades i la posterior elaboració d’in-
formes d’acord amb la recollida de dades de 
l’activitat de l’oficina i dels perfils dels visitants 
de l’oficina i del web visitcaldes.cat.

Des de Junts ens felicitem especialment per dos dels punts aprovats en el darrer Ple de 
31 de maig. El primer és l’aprovació de la suspensió de la taxa d’ocupació de la via pú-
blica, fins a 31 de desembre. Aquesta mesura té com a objectiu ajudar a la reactivació 

de l’economia local. L’altre punt destacable és l’aprovació del Pla Local de Joventut. Aquest pla serà 
el marc de les polítiques juvenils de l’Ajuntament durant els pròxims quatre anys i s’ha confeccionat 
gràcies al procés participatiu dels diferents joves. El pla contempla 4 eixos com són l’educació i la 
formació, l’ocupació, l’habitatge juvenil i la salut.
Aquest any també s’està actuant en les franges de seguretat perimetrals de les zones urbanes -princi-
palment urbanitzacions- com és costum, de manera periòdica i tal com marca la llei. Però també per 
sentit de la responsabilitat, per tal d’evitar possibles desgràcies degudes als incendis forestals.
L’equip de Junts continuem apostant per la cultura i l’oci familiar i per això hem confeccionat un inte-
ressant programa de Glopets d’Estiu al qual hi sou tots convidats.
I a final de juliol tindrem la Festa Major, aquest any sí. Hi hem treballat de valent per tal de tenir una 
Festa amb tota l’esplendor que es mereix el nostre poble. Gaudim-la!

A principis d’any vam demanar per escrit que es fes públic com tenien pensat continuar 
el procés de pressupostos participatius engegat el 2018 i el corresponent desenvolu-
pament de les inversions que se’n derivaven. Com que ens sembla una qüestió molt 
important, sobretot per tota la gent que hi va participar i, en veure que no obteníem 

resposta, el passat ple ordinari vam presentar una moció al respecte. Tot i així la tònica és seguir 
amb les excuses i de moment no n’hem tret l’aigua clara. Així mateix, i també després d’haver-ho 
demanat diferents vegades fins i tot per escrit, tampoc creuen convenient que els partits de l’oposició 
participem, encara que sigui només aportant idees, d’una taula per treballar plegats en mesures tant 
sanitàries com econòmiques per lluitar en contra de la crisi de la COVID. La proposta incloïa també 
que es fessin públiques les mesures portades a terme per l’Ajuntament fins aquests moments però, tot i 
votar-hi en contra, es veu que això no ho van trobar tan malament i el cap de pocs dies ja convocaven 
els comerciants a una reunió. Tot i així, nosaltres no hi hem estat pas convidats, no fos cas! Des de 
SOM Caldes intentem fer una política el màxim de constructiva possible però no interessa. La majo-
ria absoluta de Junts-Socialistes ens deixa ben clar en cada ple que no volen que ningú els qüestioni 
res, encara que sigui pel bé del municipi.

Volem recordar d’entrada que encara hi ha virus. Per molt que s’hagin flexibilitat les 
mesures encara hem de mantenir les distàncies de seguretat i les mascaretes en espais 
tancats i/o no es puguin garantir la distància. Prudència a tothom.
En les darreres setmanes ens vam reunir amb els sectors del comerç i l’hostaleria per 
presentar el pla de dinamització comercial i consensuar les accions per dur a terme 

a partir d’ara. Des de la regidoria de Promoció Econòmica volem impulsar aquests sectors com a 
motors de l’economia local i donar suport al comerç de proximitat amb la reforma dels mercats no 
sedentaris setmanals que es fan al nostre poble, per facilitar d’una banda l’accés i de l’altra l’oferta de 
productes.
Des d’Igualtat estem treballant juntament amb la regidoria de Joventut perquè els actes que puguem 
portar a terme durant la Festa Major 2021 siguin lliures de sexisme.
Impulsat per les àrees de Serveis Socials i Promoció Econòmica estem preparant cursos d’alfabe-
tització en català i digital per tal d’oferir formació bàsica a les persones que estan buscant feina i es 
troben amb les limitacions de la llengua i no poder fer servir les eines informàtiques bàsiques.

Desde Ciutadans damos las gracias a todos los grupos políticos de este consistorio por apoyar 
unánimemente el proyecto del Tren de la Costa Brava “Tren Tram”.
Sumándose al proyecto nuestro municipio Caldes de Malavella, así mismo son cada día más los 
municipios que forman parte de este proyecto, como la ciudad de Girona adscrita en el último pleno 
por unanimidad.
Cada día los representantes de los ciudadanos estamos más concienciados y de acuerdo en unir 
esfuerzos para acelerar el proceso de adaptación y sostenibilidad medioambiental para frenar en lo 
que podamos el deterioro en la capa de ozono y así conseguir un planeta más limpio y sostenible.

INACCEPTABLE!!! No és just que una part important de la població de Caldes es 
quedi sense subministrament elèctric més de 16 h. Els veïns de Can Carbonell van 
patir la manca d’energia elèctrica la tarda/nit i l’endemà de l’onze i 12 de juny. Les 
distribuïdores reparteixen dividends i els usuaris el menjar fet malbé, a més de les 

innombrables molèsties que generen en els habitatges.
Quan no són els transformadors són les línies, però sempre són els usuaris els que paguen i, ara ho 
fan, a preu d’or.
Independentment que els usuaris presentin les corresponents denúncies per la compensació de pèr-
dues d’aliments, des de l’Ajuntament s’hauria de presentar una denúncia que englobés tots els afec-
tats (no pretenem condicionar el seu govern, però per alguna raó va ser la formació de votada i 
per tant té l’obligació de defensar els interessos de tots els caldencs), a més d’exigir a la companyia 
un informe de TOTES les instal·lacions el municipi per tal que els tècnics les avaluïn i reclamin les 
reparacions necessàries perquè no es repeteixin situacions tan nefastes per als veïns.

En finalitzar el darrer Ple, en el punt dedicat a precs i preguntes es van adreçar 
alguns veïns i veïnes a l’alcalde sobre la tala irregular d’arbres i els escrits adreçats 

als propietaris de les parcel·les de Can Carbonell. Aquesta problemàtica també es dona a altres ur-
banitzacions i també al nucli. Des del Grup municipal d’ERC-AM sempre hem sigut molt sensibles 
amb els aspectes de sostenibilitat i gestió mediambiental, i és per aquest motiu que en molts plens 
hem presentat iniciatives destinades a aquesta finalitat, i que no sempre han comptat amb el suport de 
l’equip de govern, com va ser en el cas de la retirada en l’ús del glifosat. Per aquest motiu no hem vol-
gut desaprofitar l’ocasió de col·laborar amb els veïns i veïnes i treballar conjuntament amb altres grups 
la presentació de mesures correctores que assegurin que l’ajuntament vetlla per una bona gestió dels 
nostres boscos i arbredes de manera compatible normativament amb les mesures de seguretat enfront 
del risc d’incendis. Ni un pas enrere amb la protecció natura. Reclamem un ajuntament més proper, 
amb ganes d’arribar a acords amb els veïns i veïnes, com sabem que s’han arribat en municipis veïns, 
amb els temes que ens afecten a totes i tots.

Tornen els Glopets d’Estiu a 
Caldes de Malavella!

Caldes de Malavella es prepara per acollir la 
programació cultural d’estiu en el marc dels 
Glopets d’Estiu. Els actes començaran el proper 
2 de juliol amb el concert de Renaldo & Clara.
Al Parc de la Sardana és on es desenvolupen la 
majoria dels actes. Així durant el mes de juli-
ol, també es podrà gaudir del concert de Nico 
Roig (16 de juliol), de l’espectacle familiar “A la 
fresca” amb la Cia. Anna Confetti (9 de juliol) 
o del taller Cercles de percussió amb Uniso el 
mateix dia al vespre al Jardí d’en Pere Vidal de 
la Biblioteca municipal. Durant el mes d’agost 
es preveu sentir el concert de Mireia Feliu (20 
d’agost) i el 3 de setembre la programació aca-
barà amb el concert d’Anaïs Vila.
Pel que fa al cinema a la fresca aquest es desen-
voluparà a la Plaça de l’U d’Octubre de 2017 
i es podran veure pel·lícules com The Wall 
of Shadows (8 de juliol), Alpha (12 d’agost) 
o Le Mans 66 (26 
d’agost).
Les entrades pels 
concerts es podran 
adquirir al portal tic-
ketara.com de forma 
gratuïta o bé presen-
cialment a la Biblio-
teca Municipal, on 
es lliurarà un màxim 
de dues entrades per 
persona.


