
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 d’agost de 2021

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

T’AJUDEM A FER TRÀMITS 
ELECTRÒNICS!
Has de presentar un tràmit electrònic o fer 
alguna gestió online en alguna Administra-
ció o Organisme i no saps per on començar?
 
Has de demanar (per exemple) una presta-
ció al SEPE, un certificat, demanar hora al 
metge o un certificat, presentar una ins-
tància a l’Ajuntament o bé donar-te d’alta a 
l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosal-
tres t’ajudem en la seva tramitació!
Demana cita prèvia a agent.telematic.cal-
des@gmail.com o bé al telèfon 651654259. 
(també WhatsApp). Els horaris d’atenció 
són cada dia de 9 a 14 h a l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella (entrada pel Pati de Cal 
Ferrer – Plaça de l’Ajuntament).
Del 10 al 20 d’agost el servei restarà tancat 
per vacances.

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL DE CALDES
Durant el mes d’agost el SOLC no realitza 
entrevistes d’orientació. Podeu contactar 
amb el servei per correu electrònic a solc@
caldesdemalavella.cat o bé als telèfons 972 
480 103 (Oficina de turisme) o al 972 480 
266 (Espai Jove).

 
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

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.

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 DE LA DEIXALLERIA
Dilluns, dijous, dissabtes i diumenges de 10 
h a 13 h. 
Dimarts, dimecres i divendres de 10 h a 13 h 
i de 15 h a 18 h. 
*En temporada alta (15/06 a 15/09) l’horari 
de tarda  és 16 h a 19 h.

HORARI DE LA PISCINA 
MUNICIPAL
Del 31 de juliol al 31 d’agost horari de 
10:30h a 20h

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

VISITES TEATRALITZADES
Sessions d’estiu
Agost: cada divendres  6, 13, 20 i 27, a les 
20h
Setembre: divendres 10, a les 20h

Sessions de tardor
Octubre: diumenge 3 - Fira de l’Aigua (hora 
a concretar), dissabte 9 i dimarts 12, a les 
11h
Desembre: dissabte 4 i dilluns 6, a les 11h

Sortida des del Parc de la Font de Vaca i 
finalització a la casa modernista Casa Rosa 

Aforament limitat. Venda d’entrades exclusi-
vament a http://ticketara.com/
• Preu per a majors de 12 anys: 10€
• Preu infantil de 6 a 12 anys: 5 €
• Entrada gratuïta per a menors de 6 anys

I amb l’entrada de regal un lot “Tasta Caldes” 
i gaudeix d’un 10% de descompte a establi-
ments adherits a la campanya.

Més informació: Oficina de Turisme · turis-
me@caldesdemalavella.cat · 972480103

3 ARTISTES DE CALDES
Al Casino Municipal del 20 al 29 d’agost 
de 2021.
A pesar de la pandèmia persistent arriba no-
vament l’exposició anomenada 3 de Caldes 
que de forma tradicional aplega en una sola 
exposició col·lectiva 3 artistes que de prop 
o de lluny tenen una vinculació estreta amb 
Caldes de Malavella. Aquest és per tant un 
bon aparador, una bona oportunitat, perquè 
3 artistes ens mostrin la seva obra, inspirats 
per l’atmosfera creativa que proporciona 
l’acollidora vila termal i d’estiueig. Enguany 
hi trobarem a l’Eva Masllorens (pintura), 
l’Irene Agrafojo (pintura) i en Ferran Torras 
(il·lustració i disseny gràfic).

Diumenge, 1 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Dimarts, 3 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Divendres, 6 d’agost
Visites. Visita teatralitzada
20 h · Parc de la Font de Vaca
Compra la teva entrada a ticketara.com

Diumenge, 8 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Dilluns, 9 d’agost
Esports. UE Caldes
Del 9 al 27 d’agost
UE Caldes football camp

Dimarts, 10 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 12 d’agost
Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Plaça U d’Octubre de 2017
Cinema a la fresca amb Alpha

Divendres, 13 d’agost
Visites. Visita teatralitzada
20 h · Parc de la Font de Vaca
Compra la teva entrada a ticketara.com

Diumenge, 15 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Dimarts, 17 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Divendres, 20 d’agost
Visites. Visita teatralitzada
20 h · Parc de la Font de Vaca
Compra la teva entrada a ticketara.com

Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Parc de la Sardana
Concert de Mireia Feliu

Dissabte, 21 d’agost
Esports. UE Caldes
18:30 h · UE Caldes A - Penya Bons Aires

Entitats. Agrupació de Sardanistes
Memorial Mas Ros

Diumenge, 22 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Dimarts, 24 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

Dijous, 26 d’agost
Cultura. Glopets d’Estiu
22 h · Plaça U d’Octubre de 2017
Cinema a la fresca amb Le Mans 66

Divendres, 27 d’agost
Visites. Visita teatralitzada
20 h · Parc de la Font de Vaca
Compra la teva entrada a ticketara.com

Dissabte, 28 d’agost
Esports. UE Caldes
19 h · UE Caldes A – GEIEG

Entitats. Club Excursionista de Cal-
des
Nocturna a la platja

Diumenge, 29 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de l’Ajuntament

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

Dimarts, 31 d’agost
Mercats. Mercat municipal 
8 a 13 h · Plaça de la Selva

BiM

Agost 2021 · Número 167 · Caldes de Malavella

Butlletí d’Informació Municipal

Festa Major 2021

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

Ferran 
Torras
D I S S E N Y A D O R 
I  I L· L U S T R A D O R

Irene
Agrafojo
P I N T O R A

Eva
Masllorens
P I N T O R A

tres 
artistes 

de CaldesC A S I N O  M U N I C I P A L

E X P O S I C I Ó

D E  M A L A V E L L A

Del 20 al 29 
d’agost de 

2021

Inaugurarem divendres 20 d’agost, 
a les 20 hores i clourem l’acte amb un brindis.

Horari d’exposició:
Cada dia a la tarda, de 18 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges, també al matí de 12 
a 14 h.

Comissari d’exposició:
Josep Maria Solà

Més informació:
www.caldesdemalavella.cat
Oficina de Turisme de Caldes de Malavella
Plaça de l’U d’octubre de 2017
Cal Ferrer de la Plaça
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 48 01 03

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



Notícies breus de Caldes de Malavella Els partits opinen

Fe d’errades
En el BIM del mes de juliol es va publicar en 
l’apartat “Els partits opinen” i corresponent 
a Som Caldes, el mateix escrit que s’havia 
publicat el mes de març, degut a un error. 
Podeu trobar l’escrit correcte de juliol a:
https://caldesdemalavella.cat/images/pdf/
BIM/2021_07_BIM_1.pdf

37.000 peces de roba 
recuperades a Caldes amb 
la recollida selectiva

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha re-
cuperat 8.392 kg de tèxtil usat a Caldes de Ma-
lavella durant el primer semestre del 2021 per a 
donar-les una segona vida mitjançant la reutilit-
zació o el reciclat. La recollida selectiva de residu 
tèxtil representa un augment del 62,2% respecte 
als primers sis mesos de l’any passat (5.173 kg).
Els donants han revisat l’armari i han dipositat 
als contenidors de la Fundació la roba, el cal-
çat, els complements i el tèxtil de la llar que ja 
no utilitzen. Les més de vuit tones recuperades 
per Humana equivalen a 37.700 peces de roba 
que seran reutilitzades o reciclades i en veuran 
perllongat el cicle de vida útil.
Aquesta gestió implica un doble benefici: el pri-
mer és ambiental perquè en redueix la genera-
ció de residus i evita que acabin en un abocador. 
El segon benefici és social: consisteix en la crea-
ció d’ocupació verda. A més, els recursos que se 
n’obtenen es destinen a iniciatives socials.

L’Agrupació de Sardanistes 
celebra la 26a Diada del 
Soci

El dissabte 3 de juliol es va celebrar la 26a Di-
ada del Soci de l’Agrupació de Sardanistes. In-
icialment es va gaudir de l’audició de sardanes 
a càrrec de la cobla La Flama de Farners. Per 
primer cop, des de l’aplec de Sant Sebastià del 
2020, es van poder ballar sardanes, respectant 
les mesures de seguretat en tot moment i nete-
jant les mans amb gel hidroalcohòlic després 
de cada peça. Tot seguit es va celebrar el sopar 
de germanor amb grups bombolla i, finalment, 
es va passar una bona estona amb el concert en 
primícia del grup Tinglado.

Mulla’t

El diumenge 18 de juliol caldencs i caldenques 
es van mullar per l’esclerosi múltiple a la pis-
cina municipal de Caldes de Malavella, en el 
marc de la campanya Mulla’t. A mig matí es va 
fer un salt conjunt amb tots els usuaris que hi 
havia a la piscina. Tanmateix, els assistents van 
poder adquirir articles solidaris. Enguany, la 
campanya s’ha dut a terme sota el lema “Mu-
lla’t perquè puguem acompanyar les persones 
amb esclerosi múltiple i destinar fons a la re-
cerca. Perquè l’esclerosi múltiple sigui història, 
Mulla’t!”. Gràcies a tots els participants per la 
vostra solidaritat!

L’Ajuntament substitueix un 
cotxe de combustió per un 
d’elèctric

Des de l’Ajuntament s’ha adquirit un cotxe 
Hyundai Kona 100% elèctric amb bateria de 64 
kWh mitjançant procés de licitació, essent l’ad-
judicatari Hyundai Fornells Motor, de la que 
s’ha sol·licitat una subvenció a la Generalitat de 
Catalunya per valor de 12.279,37 €. L’objectiu, 
com a actuació contemplada al PAES, ha estat 
substituir un vehicle de combustió per tal de 
fomentar el desenvolupament d’actuacions de 
reducció de les emissions difuses de gasos amb 
efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat.

Oportunitats laborals a 
joves del municipi

L’objectiu del projecte Brigada Jove és oferir una 
primera experiència laboral a jovent del munici-
pi durant la temporada d’estiu. A part de treba-
llar també assisteixen a formacions en les quals 
se’ls ofereixen recursos d’ocupació. Les persones 
beneficiàries tenen entre 16 i 18 anys que no 
han treballat mai, en el cas dels peons de bri-
gada jove, i en el cas de la plaça d’administratiu 
es busca un perfil de 16 a 25 anys amb estudis 
relacionats amb l’Administració o el Turisme.
En l’edició de brigada jove 2021 han estat ad-
mesos 41 aspirants per les places de peons de la 
brigada municipal, 21 nois i 20 noies.
Pel que fa a les posicions de suport a Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, 
amb el suport i acompanyament d’una moni-
tora, l’Ester, els guanyadors i guanyadores han 
estat en Marc, en Ferran, la Tracy, la Marta, 
l’Adrià, en Nil, la Raquel i la Noa. També comp-
tem amb la Berta que treballa com a Auxiliar 
d’Administració que desenvolupa tasques de 
suport a l’Oficina de Turisme.

Pas endavant en la 
urbanització del carrer 
Josep Soler

En el ple ordinari del passat mes de març va 
aprovar-se la declaració de béns i drets a 
expropiar entre els carrers Josep Soler i Dr. 
Fleming. Aquesta era una actuació prèvia a la 
urbanització d’aquest carrer resolent així una 
demanda històrica al voltant de la necessitat 
d’arranjar aquesta part del nucli.
En el ple de juliol s’ha fet un pas endavant 
en la urbanització de l’espai amb l’aprovació, 
per unanimitat, de la relació de béns i drets 
a expropiar i la imposició i ordenació de 
contribucions especials per a les obres del 
Projecte d’urbanització.
Les millores passen per, a més de l’asfaltatge 
de la carretera i voreres, es col·locarà un 
transformador nou, nous serveis d’aigua, 
clavegueram, enllumenat i gas, així com 
enjardinat i una àmplia zona d’aparcament.
Amb tot el projecte està a punt per sortir a 
licitació i procedir a la seva execució. En una 
segona fase s’urbanitzarà fins a la part de l’inici 
de la Rambla d’en Rufí.

Tània Keukenmeester 
guanya el 1r premi del 
XIV Concurs de Poesia 
Fundació Jesús Serra

Aquest mes de juliol la caldenca Tània Keuken-
meester Barnés ha estat guardonada amb el 
1r premi (Cat. B) del XIV Concurs de Poesia 
Fundació Jesús Serra, dotat amb 1.500 €, amb 
el poema Nana, nena, nina, nona, nuna. Al 
llarg de l’obra, la Tània ens recorda la seva in-
fància jugant amb les paraules que formen el 
títol i posa èmfasi en els prejudicis que es tenen 
sobre els nens i les nenes “la mena de nena no 
és aquella que és maca, educada i juga a nines”.
Amb un prestigiós jurat que compta amb es-
criptors com David Castillo o Carlos Zanón, el 
concurs vol recompensar els millors talents, tant 
de la poesia juvenil com adulta amb l’objectiu de 
continuar fomentant l’escriptura d’aquest gènere 
literari de què tant gaudia el seu fundador, Jesús 
Serra Santamans. A més, la finalitat del certa-
men de poesia no és només impulsar el talent, 
sinó també contribuir a eliminar les barreres 
territorials i artístiques. Enhorabona, Tània!

En marxa la Festa Major 
2021!

La Festa Major de Caldes de Malavella 2021 
va arrencar el darrer cap de setmana de juliol 
amb diferents activitats per petits i grans. El 
divendres 23 al vespre es va poder gaudir de 
l’obra de teatre “Un tal Shakespeare” de Marcel 
Tomàs i Cascai Teatre. L’endemà al matí es va 
dur a terme el concurs de pintura a l’asfalt i les 
portes obertes de la Casa dels Gegants, on es 
podia aconseguir la nova Malavella de goma. 
A la tarda, es va celebrar el 30è aniversari dels 
Capgrossos amb la 4a trobada de Capgrossets 
i Gegantonets. A continuació, es van presentar 
els candidats a hereus i pubilles d’enguany i per 
acabar es va passar una bona estona amb el ka-
raoke. El diumenge 25 ben d’hora 207 perso-
nes van participar en la XXVIII Marxa de Sant 
Maurici organitzada pel Club Excursionista i a 
la tarda es va celebrar el Festival de Patinatge. 
Al llarg del cap de setmana caldencs i calden-
ques també van demostrar els seus dots com 
a detectius a través de l’Escape Room urbà. A 
partir del divendres 30 de juliol la programació 
segueix, no t’ho perdis!

Pròrroga de 4 anys més de 
la qualificació del municipi 
de Caldes com a zona 
turística

Caldes de Malavella va obtenir la qualificació 
de municipi turístic a efectes d’horaris 
comercials per primera vegada el 5/06/09 
havent estat prorrogada aquesta qualificació 
fins el dia d’avui, i amb la nova resolució es 
prorroga fins al 6 de juny del 2025, ja que 
Caldes, segons l’extens informe presentat, 
compleix els requisits que recull l’article 38 de 
la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires.
Entre altres continguts aquest extens informe 
recull que segons les dades facilitades per 
l’Agència Tributària de Catalunya, Caldes de 
Malavella va tenir al llarg de l’última anualitat 
comunicada (pre-covid) un total de 135.712 
pernoctacions. En tot cas, podem afirmar amb 
certesa que el patrimoni cultural i natural de 
la nostra població genera una afluència anual 
acreditada de visitants que supera amb escreix 
el nombre d’habitants del nostre municipi que 
era de 7.872 persones l’any 2020.

Primers tallers de 
compostatge a Caldes
 
A mitjans de juliol es van dur a terme els primers 
tallers de compostatge i repartiment de compos-
tadors a Caldes de Malavella. La masia de Can 
Bernardí d’Aigües i el Local Social de Can Solà 
Gros van ser els dos espais que van acollir aquests 
tallers i el repartiment dels primers composta-
dors. Per acordar la cita prèvia amb els nous com-
postaires, el Consell Comarcal de la Selva es va 
posar en contacte amb totes les persones que van 
expressar el seu interès pel compostatge durant la 
campanya del Porta a porta, que en total són a 
prop d’uns 250 habitatges. Els pròxims tallers es 
celebraran el mes de setembre.

Instal·lació solar 
fotovoltaica al CEIP La 
Benaula

Ja està finalitzada la instal·lació solar fotovol-
taica al CEIP La Benaula. Finalment s’ha instal-
lat 12,5 kWp de potència mitjançant 32 mòduls 
fotovoltaics.
La instal·lació està subvencionada per la Di-
putació de Girona mitjançant la convocatòria 
d’ajuts per a l’execució d’accions en el marc de 
la campanya “Del pla a l’acció” per a l’execució 
d’accions de millora de l’eficiència energètica i 
de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hiver-
nacle dirigida als ajuntaments de la demarca-
ció de Girona signataris del Pacte d’Alcaldes.

Glopets d’Estiu

Al llarg de l’estiu s’estan desenvolupant especta-
cles en el marc dels Glopets d’estiu tenint molta 
cura de les mesures preventives. De moment 
aquest mes de juliol s’han desenvolupat activi-
tats com la projecció de cinema de muntanya, 
els concerts de Renaldo & Clara i Nico Roig, 
l’espectacle familiar “A la fresca” o el taller Cer-
cles de Percussió amb Unisó. La programació 
dels Glopets s’allarga fins a principis de setem-
bre, amb projeccions de cinema i concerts sota 
els pins. En totes les activitats es té cura de la 
distància de seguretat a l’hora de seure, de l’afo-
rament, és obligatori l’ús de mascaretes i la ren-
tada de mans. Consulta tota la programació en 
aquest mateix BIM o a la web municipal.

Autoprotegeix-te, és la 
teva responsabilitat

Si vivim en una zona rural, una urbanització 
o un nucli proper a una massa forestal, cal ac-
tuar per disminuir el risc d’incendi forestal. La 
llei obliga que els propietaris de les edificacions 
han de complir un seguit de mesures de pre-
venció i preparació, com són:
• Assegurar una franja exterior de protec-

ció de com a mínim 25 metres d’amplada 
al voltant de les edificacions amb l’arbrat 
aclarit i esporgat i el sotabosc desbrossat.

• Mantenir el terreny de totes les parcel·les i 
zones verdes interiors en les mateixes con-
dicions que les franges de protecció.

• Evitar que el jardí sigui fàcilment inflama-
ble: no acumular vegetació ni llenya, subs-
tituir les tanques vegetals inflamables, etc.

Per a més informació consulta la pàgina web 
de l’Ajuntament, on trobaràs el tríptic sobre les 
mesures de prevenció i autoprotecció davant 
els incendis forestals.

Que no n’hi hagi depèn de 
tu! 
 
El mosquit tigre es pot desenvolupar en qualse-
vol recipient que contingui aigua durant uns set 
dies. El clima i les hores de llum solar són més 
factors que condicionen el cicle vital del mos-
quit. Se’n poden trobar actius des de comença-
ment de maig fins a final d’octubre, però segons 
les temperatures aquest període pot variar. 
La prevenció és el millor mètode per al con-
trol d’aquest mosquit: pel seu control el més 
important i efectiu és evitar la posta d’ous i 
el creixement de les seves larves aquàtiques, i 
eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. 
Així doncs, alguns consells són posar els plats 
i testos cap per avall, treure els plats dels testos 
o posar peixos a les basses perquè aquests es 
mengen les larves de mosquit. També es reco-
mana capgirar altres elements que puguin con-
tenir aigua estancada com ara carretons. Si te-
niu pneumàtics porteu-los a la deixalleria, són 
un amagatall perfecte pels mosquits! Per estar 
informats/des de tot consulteu la pàgina www.
mosquitigregirona.cat 

Es celebra un ple 
extraordinari amb 
la presència del cos 
d’Emergències i d’Agents 
Rurals

Els grups municipals d’ERC, SOM Caldes i En 
Comú Podem van sol·licitar la celebració d’un 
ple extraordinari per debatre sobre nous criteris 
de gestió de l’arbrat i neteja de parcel·les, solars i 
zones verdes tant públics com privats de les urba-
nitzacions i nuclis de Caldes de Malavella. La mo-
ció que portaven els grups a Ple al·legava que les 
actuacions actuals no s’ajusten a la llei vigent pro-
vocant un dany mediambiental difícil de reparar.
Per poder donar una explicació a la gestió que 
l’Ajuntament fa de les franges i posar en valor 
la importància de les tasques de cura i autopro-
tecció durant tots els mesos de l’any que s’estan 
fent, el ple ha comptat amb la presència de Jordi 
Martín, inspector cap de la regió d’Emergències 
de Girona i Sergi Fontseca, agent major d’incen-
dis d’Agents Rurals, que han demanat, sobretot, 
consciència social per promoure que els veïns 
desenvolupin franges perimetrals de protecció 
d’incendis i altres tasques d’autoprotecció.

Protegeix-te del mosquit 
tigre!

Recentment s’ha efectuat el tractament 
contra el mosquit tigre als embornals del 
nucli i de les urbanitzacions de Caldes de 
Malavella. Cal recordar que aquests mesos 
d’estiu són especialment sensibles pel que fa 
a la proliferació d’aquest insecte, per tant, és 
important seguir les recomanacions, com ara 
capgirar elements que puguin contenir aigua 
estancada o tapar els bidons.

Tornen les visites 
teatralitzades!

L’Oficina de Turisme organitza cada tempora-
da una nova visita teatralitzada guiada i dirigi-
da per actors de teatre: una manera diferent de 
viure Caldes amb molt d’humor!
En aquesta edició, la 20a, coneixerem què va 
ser el fenomen de l’estiueig a Caldes de Mala-
vella; l’inici dels balnearis, els embotellaments 
i la proliferació de xalets i torres modernistes 
que les classes benestants es feien construir a 
principis de S. XX atrets per les aigües termals 
de Caldes. Miraculoses? Potser sí!
Els fabulosos personatges d’en Fonsu i la Re-
mei, al límit del clown, ens tornaran a acompa-
nyar en aquesta nova edició de les Visites Tea-
tralitzades després de 20 temporades. Quines 
històries ens explicaran?
Aquest any se seguiran desenvolupant les visites 
amb mesures de seguretat i aforament limitat, 
les entrades es poden comprar exclusivament a 
ticketara.com. Amb l’entrada obtindreu de regal 
un lot “Tasta Caldes” i un 10% de descompte a 
establiments adherits a la campanya. Per a més 
informació, envia un correu a turisme@caldes-
demalavella.cat o truca al 972480103.

Estem vivint un estiu terrible pel que fa als incendis forestals. Especialment aquests 
dies d’agost amb molta calor i amb un alt risc d’incendi cal extremar la precaució i la 
prudència per evitar-los. Les mesures de prevenció que prenem a Caldes de Malavella 
augmenten cada any amb més neteges de parcel·les i franges de protecció perimetral de 

seguretat. L’equip de govern de Junts per Caldes som molt conscients del perill existent i de l’obligació 
que tenim de protegir les persones que viuen prop del bosc i les seves cases. Però just aquests dies tan 
delicats, l’oposició ens han ensenyat una de les seves pitjors cares, la imprudència. Una oposició que, en 
lloc de sumar-se a l’equip de govern en la protecció dels veïns, se sumen a una campanya per protegir 
uns quants arbres. Van voler-ne fer un show demanant un ple extraordinari i després no s’hi van presen-
tar; tot un despropòsit. La finalitat de tot això només era generar confusió i escàndol, llàstima!
Sempre estem oberts a millorar la gestió de les tasques municipals i escoltem a tothom que ens asse-
nyala a on podem millorar. Però el seu objectiu, com s’ha vist, no és millorar la protecció dels veïns 
i casa seva. No caurem en el parany ni ens distrauran de la nostra feina. Des de l’equip de govern de 
Junts per Caldes seguim i seguirem treballant, braç a braç amb els bombers, els agents rurals i 
els tècnics forestals del Consell Comarcal i la Generalitat, per tal de disminuir els riscos d’incendis 
forestals a l’entorn de les urbanitzacions de Caldes. Aquest sí que és el nostre objectiu.

Aquests últims dies segurament haureu sentit que hi ha hagut una mica de rebombori 
amb un ple extraordinari que els regidors a l’oposició havíem demanat. Altra vegada 
l’equip de govern ens ha volgut fer combregar amb rodes de molí i pretenia fer un ple a 
mig matí perquè els caldencs no s’assabentessin de les nostres reivindicacions. A banda 

de com s’ha gestionat la convocatòria d’un ple extraordinari voldríem aclarir els motius que ens van 
portar a convocar-lo. Des de fa un temps hem rebut queixes de veïns, sobretot de Can Carbonell, 
però també de la resta del municipi, sobre les cartes amenaçadores que reben del Consell Comarcal 
referents a la neteja de parcel·les. Quan n’hem parlat amb l’equip de govern ha semblat que estàvem 
en contra de la prevenció d’incendis i res més lluny que això. Som els primers convençuts en la im-
portància que tothom, començant pel mateix Ajuntament i els grans propietaris, mantingui les seves 
finques en bones condicions i més tenint en compte el gran risc d’incendi forestal del nostre municipi. 
Tot i així cal ser molt curosos, procurar que no es confongui un bon manteniment amb l’eliminació de 
tots els arbres (que per altra banda està expressament prohibit en les nostres normes urbanístiques) 
i, sobretot, assessorar a la gent en comptes d’amenaçar-los. Si volem una vila amb caràcter, no ens 
podem permetre gestionar tan malament el nostre patrimoni.

Fa unes setmanes vam fer reunió amb els comerciants i amb hostaleria de Caldes 
de Malavella. Tots vam arribar a la conclusió que necessitem una Associació forta 
que pugui ser interlocutora vàlida amb l’Ajuntament i la més representativa possible 
de tot el teixit empresarial, comercial i hostaler de Caldes. I en aquesta idea estem 
treballant, això comporta temps, però esperem que en les properes setmanes tindrem 
avanços per aconseguir-ho.

Fa uns dies es va aprovar al Parlament de Catalunya una resolució sobre les urbanitzacions amb 
deficiències urbanístiques, perquè aquestes puguin ser resoltes i alhora finalitzar (o en algun cas 
iniciar encara) el procés de recepció per l’Ajuntament. Aquesta resolució va ser a proposta del PSC i 
concretament de comarques gironines, sent coneixedor de la problemàtica de tota la província i en 
concret el nostre poble dins de la comarca de la Selva, una de les més afectades. Treballem conjunta-
ment perquè sigui una realitat al més aviat possible.
També vam entrar la pregunta al Parlament sobre l’estat de la rotonda que ha de donar accés al Llac 
del Cigne i la millora de les carreteres d’accés a la nostra població, que tenen una de les de més alta 
sinistralitat de Catalunya.
Com arriba agost desitjar a tothom una molt bona FESTA MAJOR, i sobretot, cuideu-vos.

Desde Ciudadanos C’s condenamos los atentados humanitarios del gobierno 
de Cuba contra su propio pueblo que siempre han mantenido esa actitud de 

un régimen manipulador comunista dictatorial e impositor.
Estamos de acuerdo que una parte importante de diferentes partidos políticos estamos en contra y 
condenamos esa actitud antihumana y antidemocrática.
En cambio, nuestro gobierno no ha sido capaz ni ha tenido la valentía de condenar los hechos ni 
mediar diplomáticamente en lo posible para parar esa actitud intolerable del gobierno cubano.
Desde nuestra formación C’s perdimos a Europa y a todos los pueblos democráticos que medien 
democráticamente en poner todos los medios y parar esa actitud dictatorial y antihumana.
Ningún pueblo del mundo se merece ese atropello haciendo servir el huso de la fuerza privando la 
libertad de un pueblo mal alimentado e indefenso como es desde hace tiempo en este momento el
pueblo de Cuba.
Desde Catalunya y España estamos viviendo día a día los hechos y es responsabilidad de todos los 
españoles apoyar y defender a nuestros hermanos cubanos.

INACCEPTABLE!!! Era l’inici del nostre article del mes de juliol i també ho és el 
d’aquest. Un dels dies de “la bèstia africana” (onada de calor) ha marxat el llum de 
les urbanitzacions i d’alguna part del poble. Quan pensa posar fil a l’agulla l’equip de 
govern per a solucionar els problemes que arrosseguem amb l’energia elèctrica i les 

connexions a Internet? Problemes que no són pas d’ahir, que ja venen de lluny i que tots els caldencs 
en paguem les conseqüències.
Els proppassats 12 i 13 de juny els veïns de Can Carbonell van estar més de 12 hores sense corrent 
elèctric i ara… sant tornem-hi!!! Tornem a insistir, des de l’Ajuntament s’hauria de presentar una 
denúncia que englobés tots els afectats, a més d’exigir a la companyia un informe de TOTES les 
instal·lacions del municipi per tal que els tècnics les avaluïn i reclamin les reparacions necessàries 
per tal que no es repeteixin situacions tan nefastes per als veïns. (No pretenem condicionar el seu 
govern, però per alguna raó va ser la formació més votada i per tant té l’obligació de defensar els 
interessos de tots els caldencs)

Tothom és molt conscient de les amenaces a la que ens porta el canvi climàtic, de 
la necessitat de protegir la natura i el nostre paisatge, i de fer-ho de tal manera 

que es minimitzin els riscos d’incendis que amenacen els nostres boscos i urbanitzacions, així com 
les pluges torrencials. I també que aquesta tasca, no sols de les administracions públiques, ens afecta 
a totes i tots, tant si tenim responsabilitats amb la propietat d’una parcel·la com quan sortim a gaudir 
de la natura. I que en aquesta responsabilitat s’ha de poder conduir per part de les autoritats amb 
diàleg, esperit constructiu i capacitat de crear una cultura de respecte a la natura i protecció del medi 
ambient. És el que vam treballar pel ple extraordinari i pel que vam donar veu a veïnes i veïns davant 
la falta de voluntat de diàleg de l’equip de govern.
Finalment, lamentar que la festa major d’enguany torni a ser amb mesures sanitàries, potser més de 
les que ens pensàvem que tindríem enguany, però que totes i tots entenem com imprescindibles per 
no haver de lamentar el patiment dels que ens estimem. Cal que ens protegim i protegim als nostres, 
però malgrat tot, que gaudiu molt de les festes.

S’edita el nou fulletó que 
recull tota l’oferta formativa 
municipal del curs 2021-22

Per tercer any consecutiu, les àrees de promo-
ció econòmica i joventut promouen l’edició d’un 
fulletó que recull l’oferta formativa que es pot 
cursar al municipi organitzada per les diferents 
àrees de l’Ajuntament. La iniciativa pretén faci-
litar l’accés a aquesta informació als ciutadans, 
unificar al màxim els períodes d’inscripcions de 
les activitats així com reduir el nombre de fullets 
impresos que arriben a les llars.
En l’àmbit de la cultura, s’hi pot trobar infor-
mació sobre l’aula de teatre, l’escola de música 
i els cursos de català per a adults. Pel que fa a 
l’àrea d’esports, es facilita informació de l’oferta 
de l’Escola esportiva municipal i el Servei d’ac-
tivitat física municipal. També hi podem tro-
bar les formacions de l’àrea de joventut amb els 
cursos de monitor/a i premonitor/a de lleure, 
així com tots els cursos de formació ocupacio-
nal del Servei d’Orientació Laboral de Caldes.
Completen aquesta informació el calendari 
d’ajuts socials de les diferents activitats a les 
quals es pot obtenir una beca així com les taxes 
municipals de l’Escola de música.


