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E
ls moviments diahs de persones 
i productes entre les diferents lo-
calitats son un fet evident i fácil-
menl palpable dins el nostre 
context social actual. Caldes de 
Malavella, municipi d'uns 3.000 

habitants situat al sud-est de la comar
ca de la Selva, limitant amb la del 
Girones, és una d'aquestes poblacions 
que sobresurt especialmenl perqué ge
nera bon nombre de fluxos de movi-
ment, ja sigui de persones o de produc
tes, amb Tentorn territorial mes proper. 
Sens dubte, el fet de teñir a l'abast tot 
un ampli ventall de vies de comunicado 
de notable importancia, com la 
Nacional II, l'autopista A-17, la línia de 
ferrocarril Barcelona-Franga o el mateix 
aeroporí Girona-Costa Brava, ha estat 
el principal factor que hia propiciat 
aquests fluxos de moviment. 

En aquest article es pretén analitzar 

la jerarquització de fluxos de moviment, 
tant de persones com de productes, 
entre Caldes de Malavella i l'ámbit ge-
ográfic on es troba immers, a través de 
l'análisi de tres factors: la mobilitat obli
gada residéncia-treball, les relacions de 
servéis i de comerg deis seus habitants 
i les relacions generados per les activi-
tats productives. 

Mobilitat obligada residéncia-treball 

Aquest primer apartat intenta definir 
Tarea de mercat de treball de Caldes a 
partir de les relacions residéncia-tre-
ball/estudis, fet que permetrá saber, per 
un cantó, el seu grau d'autosuficiéncia i, 
per l'altre, la relació de moviments pen-
dulars de Caldes amb altres municipis. 
Per fer-ho s'ha realitzat l'análisi exhaus
tiva de les dades de mobilitat obligada 
que conté el Padró d'Habitants de 1986, 
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documentació que s'ha complementat 
amb l'estudi de les línies de transpon 
públic per carretera i per ferrocarril. 

De i'análisi de les dades de mobilitat 
obligada s'observa que hi ha molta mes 
gent de Caldes que va a treballar o es
tudiar fora (439 persones) que no pas 
gent de fora que vingui al municipi (239 
persones).Els habitants de Caldes que 
es desplacen ho tan, principalment, cap 
a la comarca del Girones (65% del 
total): Girona (78%), Cassá de la Selva 
(7 '9%) , L lagos te ra (5 '5%) . D'entre 
aquesta poblado que es desplaga la 
meitat ho ía per qüestions de treball i 
l'altra meitat per estudis. La quasi totali-
tat deis darrers (95% del total) es des
placen a Girona. La població que va 
cap a la Selva ( 2 1 % del total) es repar-
teix mes que en el cas anterior: Vilobí 
d'Onyar (30'4%), Riudellots de la Selva 
(22'8%), Sils (17'4%}. De la població 
que es desplaga, un 82'6% ho fa per 
motius de treball i un 17'4% per estudis. 

La població que no és de Caldes, 
pero que hi va a treballar procedeix, 
majoritáriament, de Girona, i encapgala 
la llista peí que ía al Girones, seguida 
de Llagostera i Cassá. Per la Selva és 
menys nombrosa i está molt mes repar
tida, destacant Vidreres. 

L'observació de les diferents línies 
d'autobusos que al llarg del seu trajéete 
teñen parada dins el terme municipal 
de Caldes de Malavella permet arribar 
a un seguit de constatacions. D'entra-
da, totes les línies regulars d'autobusos 
amb parada a Caldes son línies cap a 
Texterior de la comarca. En segon lloc, 
una caracter ís t ica comuna en totes 
aqüestes línies és la torta influencia 
que hi té el factor turisme en époques 
estivals, ja que s'observa com reforcen 
la línia en el periode d'estiu. En tercer 
lloc, no existeix cap línia que uneixi el 
municipi amb la capital comarcal, Santa 
Coloma de Farners; els únics municipis 
de la Selva que presenten un cert nivell 
de relació amb Caldes son Lloret de 
f^ar, Vidreres i Tossa de hAar. Amb tot, i 
com hem observat anteriorment, no cal 
oblidar que son línies pensades per 
unir Girona amb la costa, d'aquí que 
calgui matisar aquesta aparent relació 
amb Lloret i Tossa. Per últim, Girona i 
els municipis del Girones contigus al 
terme municipal de Caldes {Cassá de 
la Selva i Llagostera, principalment) 
presenten una torta interrelació amb el 

QUADRE(1.1.} 
MOBILITAT OBLIGADA. 
ORIGEN, CALDES. DESTÍ, GIRONES. 1986 

Municipi destí 

Girona 
Cassá 
Llagostera 
Sait 
Campllong 
Fornells 
Quart 
Sarria 
Bescanó 
Cornelia 
St. Julia Ramis 

Total persones 

225 
23 
16 
8 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

288 

78,13 
7,99 
5,56 
2,78 
2,08 
1,04 
0,69 
0,69 
0,35 
0,35 
0,35 

100 

FONT: DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL DE U GE-
NERALITAT DE CATALUNYA (1988). Tractament i explotació de les dades de mobilitat 
obligada deis municipis de Catalunya. Els mercats de treball de Catalunya del 1986. 

municipi. Prova mes que suficient n'és 
l'existéncia d'una línia d'autobusos es-
colars que uneix Caldes amb Cassá de 
la Selva. 

Podem dir que, si bé les línies d'au
tobusos han afavoht les relacions cap a 
Girona, Cassá i Llagostera, i cap a la 
costa (Lloret i Tossa de Mar), no ho han 
fet de cap mane ra ni vers San ta 
Coloma de Farners ni vers cap altre 
municipi selvatá. 

Peí que fa al transport de viatgers 
per ferrocarril, si ens atenem al nombre 
de preses diáries, l'estació de Caldes 

QUADRE{1,2.). 
MOBILITAT OBLIGADA. 
ORIGEN, CALDES. DESTÍ. SELVA. 1986. 

Municipi destí 

Vilobi d'Onyar 

Riudellots 

Sils 

Vidreres 

Maganet 

Riudarenes 

Lloret de Mar 

Sta. Coloma 

Blanes 

Total persones 

26 
21 
16 
6 
7 
4 

3 
3 
2 

30,43 
22,83 
17,39 
8.70 
7,61 
4,35 
3,26 
3,26 
2,17 

92 100 

FONT: DIRECCIÓ GENERAL DE PUNIFICACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL DE LA GE-
NERALITAT DE CATALUNYA (1988), Tractament i explotació de les dades de mobilitat 
obligada deis municipis de Catalunya. Els mercáis de treball de Catalunya del 1986. 
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QUADRE (1.3.) 
MOBILITAT OBLIGADA. 
DESTÍ, CALDES. ORIGEN, GIRONES. 1986. 

Municipi origen 

Girona 
Llagostera 
Cassá 
Sait 
St. Andreu Salou 
Fornells 
Campllong 
Banyoles 
Porque res 
Aiguaviva 
Bescanó 
Vilablareix 
St. Gregori 

Total persones 

43 
29 
25 
13 
7 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

% 

33,08 
22,31 
19,23 
10,00 
5,38 
2,31 
1,54 
1,54 
1,54 
0,77 
0,77 
0,77 
0.77 

130 100 

FONT: DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL DE LA GE-
NERALITAT DE CATALUNYA (1988). Tractament i explotado de les dadas de mobilitat 
obligada deis municipis de Catalunya, Els mercats de treball de Catalunya del 1986. 

s'erigeix com a tercer municipi de la 
Se l va , da r re ra B lanes i Magane t -
M a s s a n e s . Ac tua l me nt, la l ín ia 
Barcelona-Franga té 40 parades diáries 
a Galdes, de les quals 15 son per la via 
de Mataré {7 direcció Girona i 8 direc-
ció Ba rce lona ) i 25 per la v ia de 
Granollers (12 direcció Girona í 13 di
recció Barcelona). Pe! que respecte al 

QUADRE (1.4.) 
MOBILITAT OBLIGADA. 
DESTÍ, CALDES. ORIGEN, SELVA. 1986. 

Municipi origen 

Vldreres 
Slls 
Riudellots 
Sta. Coloma 
Vilobí d'Onyar 
Riudarenes 
Maganet 
Brunyola 
Anglés 
Amer 
Blanes 
St. Julia Llor 

Total persones 

15 
8 
7 
6 
6 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 

% 

26,32 
14,04 
12,28 
10,53 
10,53 
8,77 
7,02 
3,51 
1.75 
1,75 
1,75 
1,75 

57 100 

FONT: DIRECCIÓ GENERAL DE PUNIFICACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL DE LA GE-
NERALITAT DE CATALUNYA (1988). Tractament i explotado de les dades de mobilitat 
obligada deis municipis de Catalunya, Els mercats de treball de Catalunya del 1986. 

nombre de viatgers, son moltes mes 
les persones que viatgen en direcció a 
Barcelona —la ciutat de Barcelona és 
el primer destí—, que no en direcció a 
Girona, —la ciutat de Girona també és 
el primer destí—. Aquesta bipolaritza-
ció cap a dues loca l i ta ts de des t í , 
Barcelona i Girona, contrasta amb el 
baix nombre de viatgers que teñen per 
destí algún municipi de la Selva, tot I 
que son torga els que teñen estació de 
ferrocarril (Blanes, Maganet-Massanes, 
Sils, Riudellots de la Selva, Breda i 
Hostal ric). 

Les relacions de servéis I de comerg 

En aquest segon apartat s'estudia-
ran els desplagaments deis habitants 
de Caldes per tal d'accedir a aquells 
servéis que els son necessaris en tots 
els ámbits socials i particulars: els ser-
veis educatius, culturáis i d'esplai, d'as-
sessoria, bancaris i d 'assegurances, 
sanltaris i compra d'un determinat pro-
ducte. Per a dur a terme aquesta análi-
si s'ha emprat el métode de l'enquesta 
directa, realitzada a una mostra repre
sentativa deis tiabitants de Caldes. 

Respecte ais servéis educatius, cal 
dir que el municipi de Caldes no comp-
ta amb cap centre d'ensenyament se
cundan (BUP, FP) o superior, peí que el 
desplagament es fa necessah. En el 
cas de l ' ensenyamen t secundar ! , 
Girona central i tza Toferta educat iva, 
degut a la concentrado d'instituts de 
batxillerat i la facilitat de desplagament 
a aquest l loc. En un futur immediat 
caldrá considerar el fet de la recent cre-
ació d'un institut de BUP a la veína po-
blació de Cassá de la Selva, el que! 
podrá absorbir la demanda existent. Els 
estudis superiors es reparteixen entre 
les ciutats de Barcelona, de forma ma-
joritárla, i Girona. 

Peí que fa a l'análisi deis servéis 
culturáis i d 'esplai , es va considerar 
adient fer la següent classificació: ser-
veis existents al municipi (piscina, es-
port i revista), servéis temperáis (Festa 
Major i teatre) i servéis inexistents (ci
nema, radio, bibl ioteca, sala de ball , 
platja). Aquests dos darrers son molt 
significatius per a conéixer la mobilitat 
deis caldencs. Pels servéis temporals, 
centráis básicament en la Festa Major, 
aproximadament la meitat deis enques-
lats manifesten assistir a la Festa Major 
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del propi municipi, i la resta es reparteix 
entre Girona, Cassá de la Selva i 
Llagostera. El tercer tipus de servéis 
queden molt diversificats, atenent al 
tipus d'oferta deis diferents llocs. 
D'aquesta manera, tot i que Girona pre
domina, el percentatge mes elevat és 
el corresponent a un conjunt de dife
rents municipis entre els quals s'hi tro-
ben Platja d'Aro i Barcelona. 

Quant ais servéis d'assessoha, ma-
joritáriament s'utilitzen els agents as-
sessors que s'han establert al municipi. 
El segon destí amb relleváncia desía-
cable és Girona per la concentració 
d'aquest tipus d'agents i la facilitat de 
comunicació que hi ha. Dins aquest 
grup, el municipi de Santa Coloma de 
Farners destaca per la seva condició 
de cap de Partit Judicial. Per aquest 
motiü, tot i que no s'estableix un Iligam 
definitori i unilateral, qualsevol consulta 
notarial es dirigeix preferentment cap 
aquesta poblado; a mes, cal teñir pre
sen! que un notari de Santa Coloma es 
desplaga setmanalment a Caldes, peí 
que podem parlar d'un cert grau de de
pendencia. 

La poblado se serveix de les ofici-
nes bancáries que teñen representado 
al poblé. Els servéis d'assegurances, 
de les quals les de vehicles son les 
mes usuals, es tramiten igualment des 
de Caldes de Malavella, seguida de 
Girona. 

Si considerem tots els servéis sani-
taris en conjunt observem una bipolarit-
zació d'atraccions per part de Caldes 
de Malavella i Girona, amb una lleuge-
ra superioritat d'aquest segon nucli. Per 
teñir una visió clara i mes concreta de 
la mobilitat que genera aquest tipus de 
servei, és necessari extreure del con
junt dues variables que condicionen els 
resultats: les consultes de medicina ge
neral i la compra de productos far-
macéutics, que per la quotidianitat i fre-
qüéncia en el seu ús, així com la seva 
presencia a Caldes, son els más utilit-
zats per la població. Si s'analitza el 
sector sanitari deixant de banda els dos 
servéis tractats, es constata un elevat 
grau de dependencia a nivell sanitari 
de Caldes de Malavella respecte 
Girona. De la resta de municipis sobre-
surt la ciutat de Barcelona degut al 
nombre d'operacions quirúrgiques que 
s'hi realitzen. 

En relació ais servéis comerciáis, 

QUADRE(1.5.) 
MOBILITAT SERVÉIS EDUCATIUS. 

E. SECUNDARI ENSENYAMENT SUPERIOR RESTA ESTUDIS 

GIRONA 68,1% 
ST FELIUG. 18,1% 
ALTRES 13,8% 

BARCELONA 
GIRONA 
ALTRES 

50% CALDES M. 52,6% 
37,5% GIRONA 25% 
12,5% ALTRES 22,4% 

CALDES M. 37,6% 
GLOBAL 

GIRONA 34,8% ALTRES 27,6% 

Font: Elaboració propia a partir de l'enquesta. 

Caldes es troba prou equipada com 
perqué l'autoabastiment siguí la carac
terística mes ímportant en les compres 
mes habituáis (alimentado, articles de 
ferretería, droguería, electrodoméstics). 
En el moment en qué es valora mes la 
qualitat o la varietat en l'oferta que no 
la simple necessitat s'observa una 
tendencia al desplagament cap a 
Girona, com és el cas de la compra de 
determinat tipus de calgat i de roba. 

En definitiva, existeixen dos factors 
que, de forma complementaria, definei-
xen la tendencia de la mobilitat de la 
població de Caldes en relació al co-
merg i ais servéis. Un primer factor és 
el grau notable d'autosuficiéncia del 
municipi peí que fa a servéis que es 
consideren necessaris o habituáis, mal-
grat queexisteixen algunes mancances 
puntuáis. El segon factor és l'atracció 
que Girona exerceix sobre Caldes de 
Malavella, especialment en el sector de 
servéis sanitaris primer, i en menor 
grau, els educatius (ensenyament se
cundan). Peí que fa a la resta de ser-
veis, si els considerem sempre com a 

QUADRE(1.6.) 
MOBILITAT SERVÉIS CULTURALS I D'ESPLAI. 

SERVÉIS EXISTENTS TEMPORALS INEXISTENTS 

CALDES M. 71,6% CALDES M. 50,7% GIRONA 29,8% 
GIRONA 26,2% CASSÁ S. 17,1% PLATJA A. 17,6% 
ALTRES 2,2% LLAGOSTERA 12,3% BARCELONA 12,4% 

ALTRES 19,9% ALTRES 39,2% 

CALDES U. 35,2% 
GLOBAL 

GIRONA 21,9% ALTRES 42,9% 

Font; Elaborado propia a partir de l'enquesta. 

Revista de Girona / núm. 143 novembre - desembre 1990 41 



QUADRE{1.7.) 
MOBILITAT SERVÉIS D'ASSESSORIA. 

CALDES M. 
GIRONA 
STA. COLOMA F. 
ALTRES 

Foní: Elaboració propia a partir de l'enquesta. 

43,5% 
35,2% 
14.1% 
7,2% 

QUADRE(1.8.) 
MOBILITAT OFICINES BANCÁRIES 

CALDES M. 
GIRONA 
ALTRES 

Foní: Elaboració propia a partir de l'enquesta. 

ASSEGURANCES. 

71,2% 
19,9% 
8,9% 

conjunt, Girona continua essent el pri
mer centre d 'at racció, amb major o 
menor grau segons el grau d'especialit-
zac ió . Deixant de banda G i rona , la 
xa rxa de re lac ions de Ca ldes de 
Malavella és forga extensa i diversifica
da. No hi ha cap altre centre d'atracció 
remarcable. En tot cas, la relació és 
mes evident amb els municipis veTns 
de Cassá de la Selva i Llagostera. 

Un altre 
signe d'identitat 
de Caldes: 
el balnearí Prats 

Les relacions generades 
per les actívitats product ives 

Per últlm, s'estudiaran aquells fluxos 
de persones, pero sobretot de produc-
tes, generáis per les activiíaís económi-
ques caldenques, ja siguin les empre-
ses industriáis, comerciáis o de trans-
port. Per a desenvolupar aquest apar-
tat, igual que per a l'estudi de les rela
cions de servéis i de comerg, s'ha utilit-
zat el métode de l'enquesta directa a 
les principáis empreses del municipi. De 
la totalitat d'activitats productives que es 
donen a Caldes, no hi ha dubte que la 
industria, en la seva qualitat d'activitat 
phncipal, genera tot un conjunt de flu
xos de má d'obra, comerciáis i de ser-
veis que ens aporten noves dades de 
cara a saber qu ina re lac ió manté 
Caldes amb el seu entorn terntorial. 

L'estudi detallat de tota la informado 
recollida reflecteix la baixa interrelació 
generada per la industria de Caldes 
amb el territori mes proper. Només els 
fluxos de má d'obra es mouen en un 
ámbit locacional centrat en el propi mu
nicipi i el seu entorn immediat. En cap 
cas podem parlar d'un ámbit territorial 
comarcal: si exceptuem l'elevat pes de 
treballadors autóctons {que arriba apro-
ximadament a 75%), la resta no prove-

nen de forma exclusiva de 
, cap comarca determina

da, sino que aquests es 
repar te ixen , sense que 
s'esbrini cap línia clara de 
loca l i tzac ió , entre d i fe-
rents municipis propers a 
Ca ldes , ja pe r tany in al 
G i r o n e s ( C a s s á , 

Llagostera, Girona) o a la 
Se lva (A rbúc ies , SIfs, 
Riudellots de la Selva,). 

Per contra, els fluxos 
comerciáis teñen un abast 
territorial molt mes gran. 
Els fluxos interterritorials 
generats en els processos 
d'importació i exportado, 
posen en contacte Caldes 

y ^ m ^ ^ ^ ^ " terr i tori d 'ámbit 
estatal i internacional. Si 
bé no existeix cap línia di-
reccional marcada, sí que 

cal apuntar alguns deis fluxos comer
ciáis mes destacáis. Per una banda, un 
iníens flux de maíéries primeres que, 
provinents de Barcelona i e! seu cintura 
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industrial, teñen per destí les industries 
caldenques. I per l'altra, uns fluxos de 
productes manufacturats que, sortits de 
les industries caldenques, es dirigeixen 
a diferents indrets de l'Estat espanyol, 
ultrapassant en alguns casos les seves 
fronteres per endinsar-se en el mercal 
europeu i fins i íot mundial. 

L'ámbit territorial deis servéis d'as-
sessoria utilitzats per aqüestes indus
tries {servéis d'advocat, notari, arqui-
tecte i aparellador) el podem limitar a 
quatre indrets principáis: Barcelona, 
Girona, Santa Coloma i Cassá, en 
aquest ordre. Els servéis financers i de 
transport tornen a moure's per camins 
estrictament locáis. 

De tot aixó se'n desprén que factors 
tais com els Iligams interindusthals d'al-
gunes plantes descentralitzades o (com 
és el cas de Vichy Catalán, S.A., 
Regra, S.A., Repsol Butano, S,A.) amb 
la seu, les excel.lents comunicacions 
de qué gaudeix el municipi, el bon fun-
cionament i el procés d'inversió de les 
empreses existents,... motiven que les 
relacions terhtorials amb el seu ámbit 
espacial proper siguln escasses. 

Peí que fa a les activitats Iligades 
ala comerg, la totalitat de les persones 
que treballen en els servéis comerciáis 
resideixen al propi municipi. Aquesta 
particulahtat respon a les característi-
ques que pren aquesta activitat dins el 
municipi i que podríem sintetitzar en el 
domini aplastant del comerg al detall de 
carácter familiar. D'altra banda, aquests 
servéis comerciáis teñen per primer 
mercat d'abastament la ciutat de 
Girona i, a excepció feta deis servéis 
d'hostaleria i restaurado, teñen per pri-
mers compradors els propis habitants 
de Caldos. 

Recapitulació final 

QUADRE(1.9.) 

MOBILITAT SERVÉIS SANITARIS. 

GLOBAL EXCEPTE MEDICINA GENERAL I FARMACIA 

CALDES M. 
GIRONA 
ALTRES 

42,3% 
49,2% 
8,5% 

CALDES M. 
GIRONA 
ALTRES 

27,2% 
62,4% 
10,2% 

Pont: Elaborado propia a partir de l'enquesta. 

QUADRE(1.10.) 

MOBILITAT SERVÉIS COMERCIALS. 

ALIMENTACIÓ 

CALDES M. 83% 
GIRONA 9,5% 
ALTRES 7,5% 

CALDES M. 70,8% 

CONFECCIÓ I CALQAT ALTRES 

CALDES 45,2% 
GIRONA 42,8% 
ALTRES 12% 

GLOBAL 
GIRONA 20,4% 

CALDES 74,7% 
GIRONA 20,4% 
ALTRES 7.8% 

ALTRES 8,8% 

Pont: Elaboració propia a partir de l'enquesta. 

tre a Caldes un desenvolupament equi-
librat de les seves pontencialitats. 

Ara bé. atenent al seu propi volum 
demográfic i económic, no esdevindrá 
un centre polaritzador. Malgrat aixó, no 
hem d'entendre que el municipi esdevé 
dependent. La seva estructura socio
económica genera uns fluxos d'entrada 
i sortida intensos envers els centres po-
laritzadors que l'envolten. Ara per ara, 
el centre amb el qual els fluxos es 
donen amb mes intensitat és Girona. 
Deixant a part aquesta connexió tan di
recta amb Girona, la relació envers el 
seu entorn immediat s'estableix prefe-
rentment amb Cassá de la Selva i 
Llagostera. 

El terme municipal de Caldes de 
Malavella es troba localitzat en el cen
tre d'una área territorial catalana emer-
gent económicament i demográfica. 
Difícilment podem explicar el present i 
el futur del municipi sense teñir pre
sent, en tot moment, la realitat de l'área 
que l'envolta les relacions que a l'inte-
rior d'ella s'estableixen. Per tant, la 
bona connexió, tant económica com 
administrativa, amb el conjunt de l'área 
i- sobretot, amb els centres dinamitza-
dors d'aquesta, és la que ha de perme-
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Margarida Castañer, Anna Ribas 
i Isabel Salamana son geógrafes. 

Departament de Geografía. 
Estudi General de Girona. 

Aquest article té l'origen 
en un estudi encarregal el no
vembre de 1989 per 
rAjuntament de Caldes de 
Malavelia a un equip de geó-
grats que. sola la direcció 
d' lsabel Salamana i 
Margarida Castañer, va ana-
litzar la relació diaria de 
Caldes amb el seu ámbit te
rritorial mes proper. amb l'ob-
jectiu de veure si és o no 
justa l'adscripció del municipi 
a la comarca de la Selva o. 
peí contrari. es veu orientada 
vers la comarca del Girones. 
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