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El sumari
Revista municipal de Caldes de Malavella, de
periodicitat trimestral i amb un tiratge de 1.700
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Ricard Escalera

es jubila després de cuinar
gairebé 20 anys al Sant
Esteve
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Bassa de Can Rufí

Visites
teatralitzades

què s’ha fet a la bassa?

tornen sota el nom de “3 i
l’arqueòleg”
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i a més
Èxit en el concert solidari de Miquel Abras		

18

La Policia Local organitza un concert per recaptar fons per construir
un hospital pel càncer infantil

3r pla d’igualtat					2 6

Impres s ió :
Anman Gràfiques del Vallès, SL

Què és un pla d’igualtat? Què es mesura per saber si a Caldes de Malavella hi ha igualtat de gènere? S’està treballant en el tercer pla d’igualtat

No ta:
La revista Aquae no comparteix necessàriament les opinions que es publiquen a la Tribuna Oberta, i en els espais dels col·laboradors,
de patrocinadors o de les entitats

Ca la Romana fa 10 anys		

Hi co l·lab o ra:

		

28

Ja fa deu anys que Caldes de Malavella té un Espai Jove. Ara, al cap
de l’any, hi treballen prop de 35 persones. Es fa balanç de l’evolució
de Ca la Romana.

Caldencs pel món					3 6

Gerard Sarrà ha fet realitat el seu somni: viu del futbol. Acaba de tornar
de l’escola del Barça de Dubai i properament s’instal·larà a Barcelona
per seguir treballant pel FC Barcelona.

Contacte
Tel. 972 47 28 91
info@caldes.cat

Horari
De dimarts a dissabte
De 10 a 13.30 i de 17 a 20 h

C/ Vall-llobera, 33 · 17455 Caldes de Malavella · Tel. 972 47 28 91
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Ets estudiant de
periodisme, o
simplement t’agradaria
formar part del Consell
de redacció de l’AQUAE?
Envia’ns un correu electrònic a aquae@caldesdemalavella.cat, al
mes de juliol fem la propera reunió, t’hi esperem!
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E l q u e t e n im e n t re m an s

El que tenim entre mans
Mercè Rossell Rius

Regidora de Promoció del Turisme, Cultura i Patrimoni Històric

Un dels potencials caldencs més rellevants que
tenim entre mans és el jaciment del Camp dels
Ninots i tot el que aquest genera. Aquest any
2018 ha estat particularment prolífic amb tot el
que té a veure amb l’arqueologia i amb la singularitat de Caldes i l´entorn de l´aigua termal.
Des de fa ja 15 anys es fan les campanyes
d´excavació en aquest indret, on hi treballen al
voltant de 25 experts durant tot el més de maig.
Tot aquest treball de recerca i investigació dona
com a resultat les valuoses troballes de tapirs,
bòvids, rinoceronts, peixos, tortugues i plantes,
etc.
Fruit d´aquests resultats,
la col·laboració entre
l´Ajuntament de Caldes
de Malavella i l´IPHES
(Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social) s’han
anat sumant esforços per
difondre el coneixement
del nostre patrimoni arqueopaleontològic.
El
dia 16 de març, vàrem
tenir l´honor de ser reconeguts com a “membre
de la xarxa de municipis
IPHES”, 14 localitats destacades pel seu compromís amb el que suposa
la socialització, per tal d´apropar la ciència a la
societat. Un emotiu acte que es va realitzar a la
seu d´IPHES, dins l´espai de la Universitat Rovira i Virgili, on vam poder veure com es gestionen les nostres troballes i els diferents treballs
dins les seves instal·lacions.
Per altre banda, des de el departament de Cultura de Girona, se’ns va proposar ser la seu per
acollir les 14enes Jornades d’Arqueologia de les
comarques de Girona. Naturalment vàrem acceptar i durant els dies 1 i 2 de juny de 2018,

una cinquantena d’arqueòlegs van assistir a la
presentació d´una trentena de treballs. Ocasió magnífica per poder-los mostrar la nostra
població tot el patrimoni històric-cultural i la
nostra “joia”: les Termes romanes, de la mà de
l’arqueòleg i historiador Joan Llinàs; també el
futur centre d´interpretació de l´aigua, on hi
vam poder veure els resultats de la campanya
d´enguany de la mà d´en Bruno Gómez i d´en
Gerard Campeny, els responsables dels treballs.
Lligat amb tot el comentat, a Olot a finals
de maig, dins del 7th
International
Maar
Conference, els nostres
arqueòlegs de referència, varen presentar les
comunicacions de la
recerca. De la mateixa
manera, un grup de 30
vulcanòlegs que hi eren
presents també varen
ser a Caldes per visitar
el Camp dels Ninots.
Valorem el que tenim entre mans, i és per això que
cada diumenge oferim
visites guiades, que membres del CRA (Centre de
Recerques Arqueològiques) s´encarreguen de
portar a terme. Durant el mes que duren les excavacions, són moltes les persones i els col·lectius,
també associacions i escoles, que demanen poder visitar el Jaciment. També a l´acabament de
la campanya es fa una visita oberta a tothom qui
tingui interès.
Vist l´interès que desperta tot aquest món i
amb la perspectiva de poder inaugurar ben aviat el centre AQUAE, ens fa pensar en el prometedor futur que se’ns obre per la divulgació i
la promoció de tot aquest patrimoni nostre tan
singular i diferenciat.

AQUAE
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actu alitat Cam pan ya c am p de l s n in o t s

Troben dos nous esquelets, un tapir
i un bòvid sencers de fa 3,1 milions
d’anys durant la 15a campanya
d’excavacions al Camp dels Ninots
La quinzena campanya d’excavació ininterrompuda (2003-2018) que del 26 d’abril al
30 de maig l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) desenvolupa en el Camp dels Ninots, ubicat a Caldes de Malavella (Girona), ha posat al
descobert dos nous esquelets sencers i en connexió anatòmica (amb les parts del cos on
li corresponen) d’un bòvid i un tapir, de fa 3,1 milions d’anys.
Aquestes noves troballes juntament
amb l’aniversari de l’inici del treball
de camp consoliden aquest projecte de recerca i converteixen el jaciment en un referent de l’arqueologia
i la paleontologia de Catalunya. A
més, aquests nous fòssils, sumats
als quinze bòvids i als sis tapirs ja
trobats anteriorment, tots ells de
diferents edats i sexes, permetran
estudiar els diversos estadis de creixement d’aquestes espècies, a més
d’entendre la seva forma d’organització social.

Estan en connexió
anatòmica, o sigui,
amb les parts del cos
on li corresponen
El nou esquelet de tapir, de l’espècie Tapirus arvernensis, correspon
a un individu molt juvenil, probablement de 6 mesos d’edat. Actualment, el Camp dels Ninots disposa
de gairebé el 70% del registre fòssil
d’aquesta espècie que va viure en el
continent europeu durant el pliocè.
Fa 3,1 milions d’anys els tapirs eren
molt abundants a la Mediterrània.
En aquesta zona hi havia un clima subtropical, més humit, plujós
i amb temperatures relativament
suaus durant tot l’any. Els boscos
predominants eren els de llorer
(laurisilva) de fulla perenne com
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els que avui trobem al sud-est de la
Xina, al Delta del Mississipí o a les
zones més humides de les Illes Canàries. En aquest context els tapirs
van trobar-hi les condicions idònies
per viure-hi, ja que basen la seva alimentació en fulles i fruites, que eren
molt abundants.
L’esquelet de tapir localitzat enguany, juntament amb els altres sis
de campanyes d’excavació anteriors,
tots ells d’edats diferents, demostren
que l’entorn del Camp dels Ninots
era l’adequat perquè hi visqués una
població estable d’aquest animals.
La seva extinció a Europa, a principi
del Plistocè, fa entre 2,8 i 2,5 milions
d’anys, és conseqüència d’un canvi
climàtic que va comportar les condicions que tenim actualment en
aquesta zona.
Pel que fa a l’esquelet del bòvid, de
l’espècie Alephis tigneresi, , juntament amb els 15 esquelets d’aquesta
mateixa espècie recuperats en campanyes d’excavació anteriors, proporcionarà important informació
per conèixer tant l’evolució d’aquests
bòvids com de les seves dinàmiques
socials.
El fet destacable d’aquests dos nous
exemplars és que es tracta d’individus juvenils, la qual cosa ajuda a
consolidar la hipòtesi que els animals trobats fins ara van morir de

manera sobtada, inesperada i tràgica, per causes que encara avui es
desconeixen. La trobada dels esquelets sencers, sense mostra d’atacs
per part de carnívors, també avala
aquesta teoria. La qüestió és que durant el temps que va ser actiu, l’antic
llac en el que es troba ubicat el Camp
dels Ninots va atraure un gran nombre d’animals, per als quals aquest
entorn era un espai ideal per viurehi i per trobar-hi aigua i aliment.

Al maig i al
juny diferents
especialistes varen
visitar l’indret
en el marc de
diferents congressos
i jornades
Aquesta fauna va traspassar de cop
i volta, i els seus esquelets es varen
dipositar al fons del llac.
Els treballs d’excavació consisteixen
en el desmuntatge horitzontal de les
capes argiloses del fons del llac per
tal de desenterrar i recuperar les restes fòssils. A dia d’avui s’han obtingut 27 esquelets de grans vertebrats,
entre rinoceronts, bòvids i tapirs,
així com nombroses restes d’amfibis,
rèptils, peixos i aus.
Juntament amb aquestes troballes
s’han recuperat moltes empremtes

vegetals, peixos i petits vertebrats,
principalment granotes, que facilitaran la reconstrucció paleoambiental d’aquest antic llac situat al
cràter d’un volcà.
En aquesta ocasió, l’excavació s’ha
centrat en el sector de Ca n’Argilera,
en el qual s’hi està treballant en els
darrers anys i que tant bon resultat
ha donat. Hi prenen part prop de 20
investigadors procedents d’universitats i centres de recerca nacionals
i internacionals i de disciplines tan
diverses com la geologia, la biologia, la paleontologia, l’arqueologia
i la restauració. També hi ha estudiants de diferents graus i màsters
com el Grau d’Antropologia i Evolució Humana, coimpartit per la
Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV), així com
del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució
Humana de la URV.
Paral·lelament a l’excavació, el jaciment del Camp dels Ninots va
rebre la visita d’uns 30 investigadors especialistes en vulcanologia i

paleontologia procedents de tot el
món, en el marc de la 7th International Maar Conference, que va celebrar-se a Olot del 18 al 25 de maig.
Tant l’Ajuntament de Caldes de Malavella com l’IPHES col·laboren en

Investigadors de
l’equip varen presentar comunicacions sobre aquest
projecte de recerca
en la 7th International Maar Conference a Olot del 21 al 25
de maig
el patrocini, a més de que alguns
investigadors d’aquest institut són
organitzadors del congrés i d’alguna
de les sessions. En l’edició d’enguany
els investigadors locals van presentar una desena de comunicacions i
pòsters amb la intenció de donar a
conèixer a la comunitat científica
internacional els resultats obtinguts
durant aquests 15 anys d’excavacions ininterrompudes al Camp dels
Ninots.

14 Jor n ades d’ A r q ueo l o gia
d e les co m ar q ues de G ir o n a

D’altra banda, els dies 1 i 2 de juny,
Caldes de Malavella va acollir les 14
Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona. La implicació
de l’administració local per la conservació, recerca i difusió del seu
patrimoni, és un dels motius pels
quals el departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya ha escollit aquest municipi per tal de dur
a terme una trobada de treball de
més de 100 professionals de l’arqueologia i la paleontologia. Es presentaven 124 articles i es van llegir 30
comunicacions sobre les intervencions més destacades de la zona
En el marc d’aquestes jornades es
va presentar una comunicació sobre el Camp dels Ninots, i una altra
sobre les troballes de l’antiga Aquae
Calidae trobades a les obres de la
carretera de Llagostera. El dissabte 2 de juny els assistents a aquesta
cita van visitar les Termes Romanes
amb l’arqueòleg Joan Llinàs, i també el futur centre d’interpretació de
l’aigua (Espai AQUAE) amb Gerard
Campeny, responsable de les excavacions al Camp dels Ninots.
AQUAE
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Espai AQUAE, u n c e n t r e m i x t
d’inte rp re tac i ó , r e c e r c a i
e du c ació

En paral·lel a la recerca científica,
les diferents administracions públiques, en col·laboració amb l’equip
d’investigació, estan desplegant un
Pla de Patrimonialització del jaciment per tal de dotar-lo d’una sèrie d’equipaments i recursos logístics orientats al turisme cultural i
a l’educació. D’aquestes accions cal
subratllar l’espai AQUAE, un centre
mixt d’interpretació, recerca i educació, que estarà plenament actiu a
principis de l’any que ve.
Per aquesta campanya, la planta
superior d’aquest edifici històric ha
estat acondicionada per tal d’allotjar
l’equip de recerca durant els treballs
de camp, així com d’un modern laboratori de restauració el qual ha
de permetre realitzar treballs de
consolidació i restauració del mate-

a ct u a li tat c o n ce rt s o l idari

rial paleontològic obtingut. Aquest
equipament, juntament amb la segona fase d’execució de l’itinerari
interpretatiu del jaciment (enguany
s’han incorporat més plafons interpretatius i s’ha incorporat una reconstrucció d’un tapir a mida real),
s’estableixen com a pont de comunicació entre la recerca científica i
la societat i, alhora, reforçaran les
accions d’educació no formal que es
duen a terme.
P ort e s o b ertes i v is ites
e sc ol a r s

Tal i com s’ha anat fent en les darreres campanyes d’excavació, enguany
han visitat els treballs d’excavació
prop de 400 alumnes d’ESO i Batxillerat (Caldes de Malavella, Santa
Coloma de Farners, Sils, Tarragona,
etc.), a més d’estudiants del Màster
de Paleontologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de la gran
quantitat de persones que cada dia
venen interessats pel jaciment.

Descobreix l’ampli ventall
d’assegurances que et
podem oferir, per la teva
tranquil·litat
Llars
Salut família
Inversions/Estalvi
Pla de pensions
Vehicles
Viatges
Alarmes
Decessos
Maquinària agrícola
Caçadors
Empreses/Comerços

Vine a veure la nova oficina!
Carrer del Mestre Mas Ros, 2,
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 08 26 - 678 47 28 30
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Amb la voluntat de donar a conèixer les troballes d’enguany al públic
general, el dissabte 19 de maig a les
11 h es va fer una visita guiada al jaciment oberta a tothom on es van
mostrar les troballes aparegudes i es
va explicar la singularitat del jaciment del Camp dels Ninots.

Èxit en el concert solidari de Miquel
Abras
La Policia Local de Caldes de Malavella recapta 1.648 € en el concert solidari de Miquel Abras.1.464€ provenen de la venta d’entrades i 184 de la venta d’articles solidaris
com els escuts o els braçalets #dalecandela.

F inanç ament

Els treballs d’intervenció i investigació arqueològica en el Camp
dels Ninots estan subvencionats
per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Generalitat de Catalunya
(AGAUR “Paleoecologia humana
del Plio-Plistocè (PalHum) 2017
SGR 859”) i el Govern d’Espanya
(MINECO /FEDER “Crisis climáticas del Pleistoceno inferior y medio
y su incidencia en la evolución de
las comunidades de microvertebrados del Levante español” CGL2016800000-P).

La ta s ca de l a p o l icia
local

El passat dissabte 21 de juliol el teatre municipal va acollir un concert
solidari de Miquel Abras per recaptar fons per la construcció d’un
hospital especialitzat en el càncer
infantil. L’entrada, que valia 8€, es
destinava íntegrament a aquesta
causa. Durant més d’una hora Abras
va contagiar al públic amb les seves
cançons en un concert molt emotiu i proper. Fins i tot va haver-hi
cançons cantades entre mig del pati
de butaques. Al final del concert
l’artista va anunciar que de cares al
setembre estrenarà dos discos nous.
Mi quel Abra s, soli d a ri

No és la primera vegada que el cantautor empordanès fa aquest tipus
d’actuacions. De fet, recentment en
va fer una a Palafrugell per la mateixa causa. Habitualment ajuda a
l’Hospital Sant Joan de Déu participant en cantades o en l’encesa
de llums de Nadal. Abras va “quedar molt impactat quan vaig veure
a tots els nens i nenes de l’hospital
participar al rodatge del tema L’es-

perança és el regal”, cançó en la que
hi va participar juntament amb altres artistes catalans. Des de llavors
ha estat molt vinculat a aquest col·
lectiu.
En el concert a Caldes de Malavella, els nens i nenes de l’hospital
Sant Joan de Déu van fer arribar un
dibuix i un regal al cantant per donar-li les gràcies per la tasca solidaria que fa.
Sa nt Joa n d e Déu Ped i atri c
Center

Aquest nou centre permetria tractar 400 casos més de càncer infantil a l’any gràcies a les tecnologies
més avançades. Amb aquest equipament l’hospital esdevindria un
dels més punters a nivell mundial.
Fer això possible costa al voltant de
30 milions d’euros, però gràcies a
les aportacions de moltes entitats i
personalitats gairebé s’ha assolit la
xifra pel que s’espera que l’hospital
es comenci a construir properament.

Ja fa més d’un any que la Policia
Local de Caldes de Malavella fa
accions per ajudar a construir
un hospital especialitzat en la
investigació i en el tractament
del càncer infantil. Fins ara ha
organitzat tallades de cabell
solidàries, ha recaptat fons i ha
estat el principal impulsor del
projecte dels escuts solidaris.
Ara ja són 115 policies locals
catalanes i 2 proteccions civils
que comercialitzen el seu propi
escut solidari. Al març Xavier
Muñoz, el cap de la policia local
de Caldes, juntament amb altres
caps de policia, van fer entrega
d’un xec de 50.000€ a l’hospital
Sant Joan de Déu. Aquests diners són fruit de les múltiples
accions de totes les policies locals catalanes que participen al
projecte #pels valents.
En el concert de Miquel Abras
del passat dissabte 21 de juliol,
Muñoz va anunciar que abans
d’acabar l’estiu es podrà fer un
altre donatiu de 50.000€ sumant així l’import de 100.000€
per la construcció d’aquest nou
centre.

AQUAE
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Només d’entrar hi haurà una recreació d’un paisatge del Pliostocè amb
dos tapirs, aigua de fons, miralls, i
altres efectes de llum i so, entre d’altres. Tot seguit en la sala primera
hi haurà diferents maquetes de volcans, entre ells un volcà tipus maar,
de la mateixa mena que el volcà del
Camp dels Ninots. La sala de l’aigua
serà un espai sensorial amb un cir-

e

•

“CALDES DE MALAVELLA, LA VILA TERMAL” ,
El llibre fotogràfic!

eu Turis
r. me

Les accions de divulgació del patrimoni esdevenen imprescindibles
per tal de definir noves estratègies
de gestió patrimonial que siguin capaces d’adaptar-se i donar resposta
al context social, cultural i econò-

•

El bloc natural, dedicat al patrimoni natural de Caldes de
Malavella.
El blog social, on els continguts
giren al voltant de l’ús social,
econòmic i de gaudi de les aigües termals al llarg de la seva
evolució històrica.
El blog pedagògic, que posa
l’accent en l’arqueologia com a
disciplina que ha permès la recuperació de dos dels elements
patrimonials més destacats del
municipi: les termes romanes i
el Camp dels Ninots.

pr
a’l
a

tall de serveis, li confereixen ser un
destí turístic molt atractiu.

•

ad

Sota aquesta premissa neix el Projecte Museogràfic Espai AQUAE. Aquest
espai té l’objectiu de
proporcionar al municipi un equipament cultural necessari per tal de transmetre els seus
valors locals i, alhora, contribuir al
coneixement i gaudi per part de les
generacions presents i futures.
Tots els continguts exposats incidiran directament en el paper que
ha jugat l’aigua en la configuració
del patrimoni natural i cultural del

Tots els continguts exposats incidiran
directament en el paper que ha jugat
l’aigua en la configuració del patrimoni
natural i cultural del municipi.

municipi. El discurs presentarà tres
grans blocs:

25

mic actual, garantint l’accés lliure i
universal del coneixement científic i
que, alhora, permetin posar en funcionament programes i iniciatives
de desenvolupament local basats
en criteris de sostenibilitat i desenvolupament. En aquest sentit, l’execució de nous equipaments i infraestructures logístiques destinades a
la divulgació social i cultural, són
imprescindibles per tal de construir
ponts de diàleg entre la societat i el
patrimoni.

La redacció del projecte museogràfic
ha anat a càrrec dels equips científics
de l’IPHES, habitual de les excavacions al Camp dels Ninots, i l’empresa
que s’ha adjudicat l’execució del projecte és QoTaller-GrupGraf que han

L’Espai AQUAE vol ser un viatge per
la història de Caldes de Malavella prenent l’aigua com a eix temàtic. Aquest
espai serà un centre cabdal per la difusió de la història del municipi i la seva
riquesa patrimonial, natural i arqueològica, entre d’altres. Serà un element
important pel que fa el turisme, i pel
que fa el propi coneixement del poble
pels mateixos caldencs i caldenques.

co
m

Les particulars característiques geològiques de Caldes de Malavella amb
la presència de les seves conegudes
aigües termals, han confeccionat
en el municipi una identitat pròpia
des del punt de vista social, cultural
i econòmic. El ric patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural, així
com les seves creences, tradicions i
mites, són l’expressió de l’ús d’aquest
recurs des de temps immemorials.
Per altra banda, la seva immillorable situació geogràfica i l’ampli ven-

Passant al bloc pedagògic, una sala
de prop de 30 metres quadrats reproduirà diferents escenes del jaciment del Camp dels Ninots. Les
termes romanes també es trobaran
representades en una altra habitació

treballat en el disseny i construcció
de diverses escenografies i reproduccions científiques per tot el món.

cin

A finals d’any s’espera que l’Espai Aquae sigui una realitat: un espai dedicat a la història de Caldes de Malavella
a partir de l’aigua.

mitjançant un mapa interactiu i altres recursos didàctics. L’espai més
rellevant de l’espai museogràfic, per
les seves dimensions, serà el taller
d’arqueologia i el laboratori, al costat d’on actualment es restauren les
restes trobades al Camp dels Ninots.

Ofi

Què és el Projecte
Museogràfic Espai Aquae?

cuit tancat d’aigua, molsa, etc. En
l’espai dedicat al termalisme dos
personatges traslladaran al visitant
al passat. Un laberint, amb diferents
miralls i vitrines seran els responsables d’explicar l’ús econòmic de l’aigua i la seva comercialització.

AQUAE

11

ac tu a l i tat p l a ç a u d ’ oc t u b r e d e 2 0 1 7

actu ali tat p l aça u d’o c t u bre de 2 0 1 7

Es bateja la plaça de
l’U d’Octubre de 2017
mentre el rei Felip VI
visita la zona

La victòria
de l’1
d’octubre
El poble de Caldes de
Malavella no oblidarà mai
la històrica jornada de l’1
d’octubre de 2017. I per
mantenir ben viu aquest
record, el Ple Municipal ha
acordat dedicar un espai
urbà a l’1 d’octubre.

S’ha batejat la plaça de l’Ajuntament que fins ara no tenia
nom. Ja estava previst batejar-la amb aquest nom, però la
visita del rei Felip VI ha accelerat el procès.

A les 20 h del vespre puntual del 28
de juny començava el ple extraordinari que va durar al voltant d’un
quart d’hora. Només hi havia un
únic punt: la votació per batejar la
plaça de davant de l’Ajuntament
amb el nom de Plaça de l’U d’Octubre de 2017. El punt va ser aprovat
per majoria absoluta amb 11 vots a
favor (del PDECAT, ERC, PIC i del
regidor no adscrit Dani Sancho), i
un en contra (PSC).
La sala de plens estava plena a vessar
amb l’assistència d’alcaldes, polítics,
personalitats a més de veïns i altres
assistents. El ple extraordinari també es podia seguir en directe des de
la plaça amb una pantalla habilitada
per a la ocasió.

vespre els actes es traslladaven a
la nova plaça on es feien els parlaments. Salvador Balliu era el primer
en parlar, que va dirigir-se directament al rei: “Felip VI, mentre no es
retracti i demani perdó a tots i cada
un dels catalans que vam anar a votar pacíficament el dia U d’Octubre
no serà benvingut a Caldes de Malavella”. També tenia paraules pel
President del Govern Espanyol “No
passarem pàgina de l’U d’Octubre”,
va dir.
Tot seguit parlava Marta Madrenas
que assenyalava que “les paraules
del rei Felip VI van suposar un trencament irreparable entre el poble
espanyol i català”.

Tot i la pluja la Plaça U d’Octubre
de 2017 era plena en tot moment.
L’alcaldessa de Girona amb l’alcalde local destapaven la placa amb el
nom de la nova plaça. Per acabar, el
President Puigdemont va enviar un
missatge dient que “sobre l’1 d’octubre construirem la República Catalana”. La trobada acabà amb l’himne
dels segadors.
L’endemà a primera hora del matí el
rei Felip VI visitava Caldes de Malavella per entregar els premis “Rescatadors de Talent” de la Fundació
Princesa de Girona. L’esdeveniment
l’acollia el PGA, unes instal·lacions
privades.

Text > Ramon Luque

L’espai no pot ser més encertat, la
plaça del nou Ajuntament, l’edifici
on resideix la sobirania popular de
Caldes de Malavella. Les generacions futures es preguntaran, cada
cop que passin per davant l’Ajuntament, perquè la plaça es diu 1 d’octubre. Tots els caldencs i caldenques
que vàrem viure aquella històrica
jornada, exercint el nostre dret a
votar i a decidir lliurament el futur
del nostre país, i tots els caldencs i
caldenques que van defensar la dig-

nitat de Catalunya mantenint-se,
durant tota la jornada, al pati de
l’Escola Sant Esteve, podran explicar el motiu del nom de la plaça de
l’Ajuntament.
L’1 d’octubre de 2017, Caldes de
Malavella, i Catalunya en el seu
conjunt, va assolir una gran victòria. La victòria de la defensa de la
democràcia davant un Estat repressor que va enviar la policia a combatre, a cops de porra, el primer i
més elemental dret de la ciutadania
en qualsevol societat democràtica,
el dret a votar. Tal i com va recordar
el president, Carles Puigdemont,
en el missatge que ens va adreçar,
a través d’un vídeo, el dia de la inauguració de la nova plaça 1 d’octubre, la victòria de la ciutadania es
va conquerir amb les úniques armes
que coneix el poble de Catalunya: la
dignitat, la serenitat i el civisme.
L’1 d’octubre no va ser el final de
res sinó l’inici de tot plegat. L’1
d’octubre vàrem posar la primera
pedra d’un futur esperançador que
ens ha de portar a la plena llibertat
com a poble, a l’exercici reconegut
per tothom del dret a decidir i a ser
allò que entre tots i totes decidim.

El camí serà llarg i no exempt de
dificultats. El preu que fins ara han
hagut de pagar alguns dels nostres
representants polítics és elevat. Els
presos i exiliats polítics suposen
l’extensió de la vergonyosa actuació
de l’Estat espanyol durant l’1 d’octubre de 2017. Mentre l’Estat ha
decidit continuar la repressió de la
manera més antidemocràtica possible, el poble de Catalunya es manté
dempeus, es manté digne per defensar allò que ens hem guanyat com a
poble: ser el que nosaltres decidim.
La plaça de l’1 d’octubre de Caldes
de Malavella ha estat també la resposta que calia donar a Felip VI. Un
monarca que no ha estat benvingut
al nostre municipi perquè amb el
seu discurs del 3 d’octubre va decidir situar-se fora de la defensa pacífica de la democràcia. Mentre no
es retracti i abandoni el costat de la
repressió i de la violència, no podrà
ser benvingut a Caldes de Malavella.
La nova plaça d’1 d’octubre de Caldes de Malavella ens recordarà, cada
dia, que no ens agenollarem i que
continuarem lluitant pacíficament
per assolir la llibertat de Catalunya.

D’entre les personalitats hi van assistir una trentena d’alcaldes de la comarca de La Selva i el Gironès, entre ells l’alcaldessa de Girona Marta
Madrenas. A primera fila asseguts
hi havia Pere Vila, president de la
Diputació de Girona; Marta Pascal,
coordinadora general del PDECAT
i senadora; Anna Caula, portaveu
del grup parlamentari d’ERC i senadora; Albert Ballesta, director dels
serveis territorials; a més de representants d’Òmnium, l’ANC o l’Associació Dret Defensa Girona entre
d’altres.
Al voltant de dos quarts de nou del
12
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Neix l’associació de
Protecció Civil a Caldes de
Malavella

L’escola Sant Esteve es posa guapa
És el segon any que l’escola impulsa aquesta activitat que vol
cohesionar tota la comunitat educativa
Durant el matí del dissabte 12 de maig pares, alumnes i professors han pintat una paret de l’escola Sant Esteve. L’activitat
entra dins el projecte “Escola posa’t guapa” i és el segon any
que es fa. Des de l’escola es buscava una activitat que cohesionés tota la comunitat educativa. L’Ajuntament de Caldes
de Malavella ha contribuit amb la pintura, l’Ampa i l’escola
han organitzat la jornada i han portat esmorzar, i la família
Artells Masó han fet el disseny. Un centenar de pares i mares,
alumnes i personal docent hi han col·laborat.

L’esplai gent gran La Caixa celebra el
dia del soci
Música amb el grup Calidae, bernear, premis i bon ambient han estat els protagonistes de la jornada.
El 17 de maig l’esplai gent gran La Caixa va celebrar el
seu tradicional dia del soci. Ho van celebrar amb música
amb el concert del grup Calidae, tot seguit la festa es va
traslladar al Casino on es va gaudir d’un berenar sopar.
També es va sortejar una panera i es van premiar a les
dones que passen dels 90 anys. Uns dies més tard, el
25 de maig vam poder veure també les dones de l’Esplai pujar a sobre l’escenari del teatre interpretant l’obra
“Àvies i nétes”. Van omplir el teatre municipal. Moltes
felicitats!

Èxit en la donació de sang
També hi havia dues màquines per recollir plasma, és un
teixit molt demandat

Es celebra el 69è aplec de la sardana
El 13 de maig es va celebrar el 69è aplec de la Sardana que
tot i la pluja va ser tot un èxit.
La pluja va fer que l’aplec es traslladés al polivalent, però tot i
així es va poder veure una pista de ball plena de gent gaudint
de la jornada en tot moment. Aquest aplec estava dedicat a
Sigfrid Galvany, que ha dedicat més d’una sardana a Caldes
de Malavella. De fet, el mateix diumenge es va estrenar una
peça dedicada al municipi. Al matí, a la tarda i a la nit van
sonar sardanes gràcies a la Cobla de Girona, la Bisbal Jove
i la Cobla Reus Jove. Els gegants de Caldes també hi van ser
presents per dinamitzar la jornada.
14
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El divendres 11 de maig Caldes de Malavella va acollir
una nova edició de la donació de sang. En total 100
persones van acostar-se al casino municipal, pel que es
van recollir 81 bosses de sang, 7 de plasma i va haver-hi
7 oferiments. Com a novetat en aquesta ocasió es va poder donar plasma, un teixit també molt necessari i no tan
conegut. Els entrepans i el menjar que es dóna després de
la donació aquesta vegada ha estat gentilesa del banc
dels aliments, que volen jnificar el servei arreu. Caldes de
Malavella és un poble amb una xifra elevada de participació, per això el diumenge 27 de maig el Banc de Sang
i Teixits va donar un premi al municipi per la seva regular
aportació. L’alcalde Salvador Balliu amb la regidora de
sanitat Àngela Frigolé. Gràcies a tots i a totes per la costra
col·laboració i solidaritat.

Protecció Civil tindrà tasques sobre
l’estudi i la prevenció de les situacions
de risc, catàstrofe o calamitat pública i
també tasques relacionades amb la protecció i socors de persones, de béns i
del medi ambient. En el ple municipal
del passat 28 de maig se’ls va donar
la benvinguda i se’ls va agrair la tasca
incansable que van fer per trobar el veí
perdut a Caldes el passat dijous 24.
Gràcies i benvinguts!

La Biblioteca de Caldes acull la Supernit
És una activitat impulsada pel Super 3 per salvar la Matoll i la Nenúfar. Es va
fer l’activitat simultàniament a moltes biblioteques catalanes
El 25 de maig la Biblioteca es va sumar a la Supernit impulsada pel Super3.
Una trentena de nens i nenes van participar en aquesta activitat que consistia
en resoldre enigmes per trobar la combinació secreta que alliberava la Matoll
i la Nenúfar de la biblioteca on estaven tancades. Entre mig de l’activitat es
van visionar diferents vídeos que guiaven la sessió. La conductora de l’activitat
va ser Gemma Baye. Al final de la nit es va repartir un diploma en agraïment
a l’esforç fet i es va sentir una cançó exclusiva.

L’Ajuntament millora la
neteja de carrers
Ja s’ha estrenat la nova escombradora
vial per aspiració. Aquest nou vehicle
augmenta considerablement el rendiment en les feines de neteja viària, a
més de complir amb la normativa Euro
6 d’emissions de vehicles gràcies al seu
motor de baixes emissions. Aquest nou
vehicle destaca per l’alta potència de
succió, a més la seva mida i les quatre rodes que permeten maniobrar amb
tranquil·litat fins i tot passant pels carrers
més estrets del municipi. També compta
amb un sistema de neteja de màxima
pressió per deixar carrers i places ben
nets. De fet el dipòsit també és molt gran
(880 litres d’aigua) pel que els serveis
poden durar més. La nova escombradora té capacitat per a 5’6m3 de brossa
(gairebé el triple que l’anterior), permetent llargues distàncies d’escombrat.
Totes aquestes característiques fan més
ràpida i eficient la neteja dels carrers.
L’Ajuntament ha cregut oportú incorporar
aquest nou vehicle, perquè l’anterior escombradora era molt vella i s’ha volgut
donar un plus al servei de neteja viària.

Més de 600 persones en la cloenda d’entitats
esportives
Durant el matí del dissabte 9 de juny el pavelló va acollir el 7è mini torneig mixt
4x4 de vòlei que va ser tot un èxit. Al mateix moment al camp de futbol es van
acabar de disputar els darrers partits de la temporada i a les 13 h es va fer
l’entrega dels trofeus a tots els equips del futbol base. Al polivalent el rocòdrom
també es va omplir de famílies per gaudir tot fent aquest esport. A la tarda les
famílies tornaven a prendre el protagonisme de la zona esportiva amb els jocs
en família de vòlei, bàsquet i futbol. Els més atrevits també es van remullar a
la piscina en un dels primers banys de l’any. Finalment, a les vuit del vespre,
més de 600 persones van sopar al polivalent en motiu del sopar de cloenda
de les entitats esportives. En acabar l’àpat es van repartir més d’un centenar de
premis a esportistes i clubs diferents per la gran tasca feta aquesta temporada.
Diumenge també va ser un gran dia pel que fa l’esport: es va poder gaudir del
fantàstic festival de patinatge del club local que enguany fa 10 anys. Moltíssimes felicitats a tots i a totes!
AQUAE
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S’avança en la portada d’aigua a
les urbanitzacions

L’Agrupació Sardanista celebra el dia del soci
Procés participatiu sobre el paratge de
Sant Maurici

Tractaments fitosanitaris als plàtans

El passat 14 de juny al Casino Municipal es va fer la trobada per posar en comú valoracions sobre el paratge de Sant
Maurici. Un cop feta la participació ciutadana el Pla especial
continuarà la seva tramitació urbanística a l’hora que es continuaran fent millores a la capella i excavacions al castell.

A finals de juliol es va fer un tractament de polvorització als
plàtans de diferents zones del municipi. També, tant als plàtans de la Rambla Recolons i Rambla d’en Rufí, s’ha fet per
3r any consecutiu un tractament biològic per eliminar el tigre
del plàtan. Aquesta actuació es fa en compliment de la nova
normativa que aposta per reduir els productes químics combinant els tractaments tradicionals amb la lluita biològica.

El passat dissabte, 30 de juny l’agrupació de Sardanistes va celebrar la 24a diada del soci amb sardanes, sopar i havaneres al
vespre
La Principal de l’Escala va començar a tocar a les 20 h a la Plaça
de la Selva. Durant hores es van ballar sardanes mentre es cuinava
el sopar. Al voltant de les 22 h del vespre l’Agrupació va servir sopar
per a 160 persones. Es va servir pa amb tomata, carn amb patates
i recuit. La vetllada va acabar amb havaneres a càrrec del grup
de l’Empordanet. Per acompanyar les havaneres no hi va faltar el
cremat. A la mitja part es va fer el sorteig de la panera de l’entitat.

En el ple municipal del dilluns 30 de juliol es van
aprovar els punts referents a la portada d’aigua
al Turist Club, a Can Carbonell i a Malavella Park.
Amb aquestes tres portades d’aigua es solucionaran temes històrics com és el subministrament d’aigua (no s’haurà de patir pel subministrament d’aigua com es pateix cada estiu a Can Carbonell,
Malavella Park o a Turist Club); i de qualitat de
l’aigua (el Turist Club no té aigua potable, té excés
de nitrats; i la qualitat de l’aigua de Can Carbonell
tampoc és òptima).
Amb aquestes obres que ara s’han aprovat, el pla
especial autònom i els documents urbanístics que
ho permeten es solucionaran problemes històrics
que afecten a molts veïns i veïnes.

Ha acabat el curs 17 – 18

El concert a la fresca inaugura l’estiu
El passat divendres 29 de juny l’Espai Jove Ca la Romana i
els Joves intrèpids van organitzar un concert a al fresca. Prop
de 150 persones van participar al concert a la Fresca que
es va fer a la Font de la Vaca. Aquest concert és el primer
que es fa a la fres- ca i el primer de l’estiu, essent aquest el
tret de sortida a les moltes activitats programades per aquests
mesos de calor. Van tocar els grups El Cigarrito de después
i Campikipugui. Abans i durant el concert també hi va haver
una batucada a càrrec del grup Tambòrians. Aquesta és una
activitat organitzada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella i els Joves Intrèpids de forma participativa, amb la intenció d’oferir un espai d’oci nocturn al municipi.
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S’asfalta la Rambla Recolons i la Plaça
Mauthausen
S’ha reasfaltat la Rambla Recolons i s’ha canviat la senyalització horitzontal i vertical. Pel que fa la senyalització també
s’han tornat a pintar els senyals del Parc de la Sardana, fent
una illeta entre les dues pinedes per millorar-ne la seguretat.
Aprofitant els equips de reasfaltatge també s’han fet millores
a l’entrada del pavelló així com al vial que connecta l’avinguda Catalunya amb l’Avinguda Doctor Furest. També s’ha
pavimentat la Plaça Mauthausen per millorar el funcionament
de l’equipament en les festes evitant basses i fangueig. Les
obres de la Plaça, que van demanar els veïns, es poden fer
gràcies a un sobrant econòmic que va tenir l’Ajuntament l’any
passat. En una segona fase es vol ampliar, renovar, senyalitzar i tancar el parc infantil.

Ja és estiu, no només per la calor que fa, també perquè ja ha acabat el curs. El 14 de juny es van veure volar birrets al poliesportiu
de l’escola Sant Esteve, es van graduar els alumnes de 6è en una
cerimònia molt emotiva. El 15 de juny, l’Escola La Benaula va obrir
el pati de l’escola per fer-hi jocs de tota mena, en una festa de final
de curs. També hi va haver festa per tancar les aules del Sant Esteve
el 16 de juny. En aquesta ocasió el sopar de final de curs va tenir un
regust especial, perquè es va jubilar en Ricard, el cuiner que porta
més de 17 anys al centre. El 22 de juny els alumnes de 6è de l’escola La Benaula es van graduar al teatre municipal, la mateixa tarda
el Servei d’Educació Musical de Caldes, SEMC també va dir bon
estiu amb un concert que repassava diferents disciplines musicals i
una gran varietat de temes. Per acabar, els nois i noies de 4rt d’ESO
de l’Institut de Caldes es van acomiadar de la secundària el dijous
28 de juny. Es va fer en un acte molt sentit al teatre municipal on. No
hi van faltar cançons, somriures, i també alguna llàgrima. Molta sort
a tots i a totes!

La revetlla de Sant Joan, tot un
èxit!
La revetlla St. Joan aquest any ha estat tot un èxit,
amb la participació d’unes 300 persones. El grup
excursionista va ser l’encarregat de dur la Flama
del Canigó a Caldes de Malavella. La Colla Gegantera, organitzadora de la revetlla, no es va deixar cap detall i va fer de la nit una nit memorable.
Fins i tot la decoració, aquest any al Parc de la
Sardana, va lluir en especial la nit de la revetlla.
El grup Sol Nit van posar música a la festa. El dia
següent es va celebrar el Sant Joan amb sardanes,
gràcies a l’Agrupació de Sardanistes, i castells,
amb els Castellers de les Gavarres. Entre mig es
va poder berenar botifarra a preus populars.
AQUAE

17

NOT Í CIES B re us

S’enderroquen les cases dels mestres
Divendres 9 d’agost al matí es van enderrocar les antigues cases dels mestres.
Aquestes cases, situades al costat de l’escola Sant Esteve, servien per allotjar
els mestres de l’escola.
El darrer mestre va marxar fa al voltant de 7 anys. Un cop desocupat l’edifici,
els serveis tècnics de l’Ajuntament van valorar l’opció de rehabilitar l’edifici per
usos municipals. Finalment, es va decidir tirar les cases a terra perquè estaven
afectades d’aluminosi.
Fins ara el Servei d’Ensenyament Musical de Caldes no tenia un espai adient per fer
classe. Aquest servei compta amb prop d’un centenar d’alumnes.
És per això que s’ha decidit ubicar-hi en aquest espai la futura escola de música, que tindrà un superfície de més de 400m2. En aquest edifici hi haurà un
auditori i diferents aules de formació.
Actualment s’està acabant de redactar el projecte del nou espai, però ja s’enderroquen les cases. S’ha fet l’actuació durant les vacances d’estiu per no
afectar el funcionament de l’escola Sant Esteve.

Treballs a les franges de protecció
contra incendis

Ja ha començat a treballar la Brigada
Jove!

Des de mitjans del mes de juny s’estan realitzant els treballs
de manteniment de la vegetació a les franges perimetrals
de les urbanitzacions Can Solà Gros I i II, Aigües Bones,
Can Carbonell, Tourist Club i el nucli urbà.

Emmarcat dins el Pla de Joventut, és un projecte social per
donar ocupació als joves empadronats al municipi. Aquesta és la seva 11a edició.

Les actuacions es realitzaran en els primers 25 metres des
del límit de les urbanitzacions segons les prescripcions de
la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis (desbrossada de la vegetació, aclarida de matolls i retirada de
la vegetació seca) i es preveu que es finalitzin durant el mes
de juliol.
La superfície sobre la que s’actuarà és de 34,76 hectàrees
de franja, més 6,85 hectàrees de millores corresponents a
diferents zones verdes municipals. El preu de licitació inicial
era de 35.000 € i s’ha adjudicat el contracte a l’empresa Serviforest SL per un import, IVA inclòs, de 32.670 €.
L’Ajuntament ha obtingut un ajut de 7.461,82 € per part del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.

El dilluns 2 de juliol van començar a treballar 5 persones
a l’ajuntament: 4 Peons de la Brigada, on els participants
desenvolupen tasques de suport a la Brigada Municipal
d’Obres i Serveis; i 1 persona d’Auxiliar Administratiu/va
que desenvolupa tasques de suport a l’Oficina de Turisme.
A primers d’agost es canviarà la brigada i entraran 4 peons
nous. L’objectiu d’aquest pla és oferir una primera experiència laboral positiva a un total de 9 joves durant la temporada d’estiu. Els beneficiaris són joves de 16 a 18 anys que
no han treballat mai, en el cas dels Peons de la Brigada,
i en el cas de la plaça administrativa es buscava un perfil
de jove de 16 a 21 anys (en aquest cas era necessari tenir
estudis relacionats). Tots ells tenen un contracte temporal de
20 hores setmanals, treballant quatre hores diàries al matí
de dilluns a divendres.

A punt per la campanya pels animals de companyia

3 artistes de Caldes
La mostra estarà disponible al Casino Municipal del 17 al 26 d’agost.
En l’exposició d’enguany es podrà gaudir de
l’obra de Lidia Masllorens (pintora), Miguel
López (pintor) i de Joan Oltra (fotògraf).
Lídia Masllorens és caldenca de naixement i
llicenciada en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona. La seva especialitat és la pintura, tot
i que també treballa la fotografia o l’escultura.
La seva obra treballa rostres humans, sempre
buscant les emocions més íntimes.
Miguel López Garrido ha participat al concurs
de pintura ràpida de Caldes en edicions anterios, i actualment és membre del jurat. La seva
pintura no us deixarà indiferents.
Joan Oltra és nascut a Mataró, tot i que sempre
ha estat molt vinculat al municipi, participant en
activitats de la Biblioteca i fins i tot essent del jurat de diferents edicions del Concurs de pintura
Ràpida. Era apicultor de professió i es defineix
com un artesà en tots els aspectes de la seva
vida. La seva fotografia us sorprendrà.

Èxit en les novetats de la Festa Major de Caldes
de Malavella
La Festa Major de Caldes de Malavella ha durat prop d’una setmana
(del 2 al 7 d’agost), tot i que el cap de setmana anterior (el 28 i el 29
de juliol) ja hi havia activitats.
Des de la regidoria de Festes es vol agrair la participació a tothom
que ha col·laborat en la Festa Major d’enguany. En especial als Joves
Intrèpids, entitats i als col·laboradors. Gràcies també a tots els treballadors de l’Ajuntament, entre ells la policia i la brigada, que han hagut
de fer un esforç extra. Durant aquests dies hi ha hagut una cinquantena
d’activitats per a petits i grans. Pel que fa la participació, fins i tot les
novetats s’han omplert de gent! Com és el cas del concert de la Salseta del Poble Sec, la Festa Holi o el Karaoke. El sopar popular de Festa
Major, aquesta vegada a l’envelat, va superar la xifra rècord de 500
participants. Altres activitats ja consolidades en aquesta edició han estat el tobogan aquàtic i el concurs de pintura a l’asfalt, novetats de la
passada festa. Aquest any el pregó l’han fet la Colla Gegantera, perquè els gegants romans fan 30 anys. Felicitats! L’Ajuntament ha seguit
apostant pel Punt Violeta i per la campanya #caldeslliuredesexisme,
dins del 3r pla d’igualtat, NO és NO. Gràcies i fins la propera!

Campanya d’identificació i esterilització d’animals de companyia: Del 17 al 30
de setembre, a Uetus Veterinaris
S’implantarà el xip ANICOM de forma gratuïta (o el xip AIAC a 25€) i s’aplicarà un 25% de descompte en esterilitzacions i castracions de gats i gossos. És
condició indispensable identificar i censar o tenir censat l’animal. Cal concertar
cita prèvia al centre veterinari a partir del 17 de setembre i en el moment de la
inscripció caldrà fer el pagament complet. S’admetran animals fins a esgotar la
partida pressupostària assignada i l’Ajuntament es reserva el dret de desestimar
aquells casos en què no es compleixi l’ordenança municipal. Ho organitza Uetus
Veterinaris, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes i el Consell Comarcal
de la Selva.
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NOT Í CIES E nho ra b o n a

Neix una nova entitat:
l’escuderia Malavella!

Feliç aniversari Esplai
Sant Esteve!
Aquest any l’Esplai Sant Esteve de
Caldes de Malavella celebra el seu
35è aniversari.
El passat 26 de maig l’esplai va voler
celebrar la diada amb una xocolatada, jocs i un sopar on no hi van faltar
ni el pastís ni les espelmes. La Rambla d’en Rufí va ser el lloc escollit per
celebrar l’aniversari, que va comptar
amb la presència de tots els monitors,
nens i nenes que van a l’esplai, i persones vinculades en algun moment
de la història a l’entitat. Tampoc hi va
faltar la música amb DJ Jan al vespre
que va punxar els millors hits de la
història del CESE. El passat 3 de juny
la Coordinació de Centres d’Esplai
Girona també va fer entrega d’una
olivera als membres de l’esplai per
felicitar-los, una olivera que vol ser el
símbol de tot el fruit que ha donat el
treball de tots aquests anys. L’Esplai
va néixer al 1983 amb la consciència social que el lleure també equival
a educació. Es va voler suplir el buit
que hi havia d’aquest tipus d’educació en aquells moments a Caldes de
Malavella, un tipus d’educació que
segueix tenint molt èxit i segueix essent necessària, perquè el món necessita gent que estimi el que fa! Feliç
aniversari a tots i a totes!
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Moltes felicitats Sandra,
Paula i Aina!
El cap de setmana del 9 i 10 de
juny Sandra López va aconseguir la
medalla d’or en la modalitat de 60
metres llisos en el campionat de Catalunya d’atletisme que es va celebrar
a Castellar del Vallès. Fa dos anys
la caldenca ja va guanyar el mateix
campionat, llavors en la modalitat de
salt de llargada. El mateix cap de
setmana, la caldenca Paula Padilla
també va pujar al podi per recollir la medalla d’or que la classifica
pel Campionat d’Espanya. La Paula
ha estat campiona de Catalunya 4
temporades consecutives (del 2015
al 2018), al 2016 va aconseguir
la medalla de bronze al Campionat
d’Espanya i ha estat líder de la Copa
Catalana des del 2013, a excepció
de l’any 2016 que va quedar el segona posició. Moltíssimes felicitats a
totes dues!
D’altra banda, la caldenca Aina Rio
López, amb el seu equip Monkey Bots
del col·legi Les Alzines, ha guanyat
el primer premi junior del 1r Campionat Escolar de Robòtica Educativa
STEAM Challenge. Més de 1000 estudiants i 200 equips d’Espanya, Portugal, Colombia i Bolivia han participat al concurs. Entre d’altres, l’equip
ha guanyat un Erle-Copter i un curs
de pilotatge de drons. Enhorabona!

En el ple del darrer 30 de juliol es va
presentar una nova entitat: l’Escuderia
Malavella. Aquesta entitat està formada
per en Toni Verdaguer i la Meius Mora.
De fet, ja fa anys que corren rallis, però
recentment han inscrit l’entitat al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat,
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, a l’Agència Tributària i s’han afiliat
com a club a la Federació Catalana
d’Automobilisme. Han guanyat premis
importants com la Copa Catalunya de
Rallis en modalitat esport. En Toni i la
Meius, pujats al seu Porsche 944 porten
el nom de Caldes de Malavella arreu.
Moltes gràcies! Benvinguda nova entitat!!

Nens i nenes nascuts
al 1978 celebren el 40è
aniversari
Aquest any els nascuts el 1978 fan 40
anys, i per a celebrar-ho es trobaren el
passat 30 de juny a la tarda per a plantar una olivera amb una placa commemorativa al jardí sostenible del carrer Girona amb la Plaça Amical Mauthausen.
Com a tret de sortida de la jornada es
va tirar un coet i es van fer jocs d’aigua
a la Font de la Mina per a rememorar
vells temps d’infantesa. Al vespre continuà la celebració amb un sopar
i preguntes de quan eren a l’escola, fotografies i molts riures. Finalment, un altre
coet anunciant que quedava molta nit
per endavant per a continuar celebrant
els 40! I ara només queda esperar fins
a la propera trobada!!! Felicitats!
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d esta c at p re ssup os t os pa rt i c i pat i u s

destac at p re s s u p o s t o s part ic ipat iu s

Una vintena de
persones assisteixen a la
xerrada introductòria
dels pressupostos
participatius de Caldes
de Malavella
Aquesta era la primera
presa de contacte amb els
veïns per tal d’explicarlos en què consisteixen
aquests pressupostos que
posen a la disposició dels
veïns 80.000€
Una vintena de veïns van assistir el
dijous 17 de juliol al vespre al casino en una sessió informativa introductòria dels pressupostos participatius. En aquesta sessió es va
parlar de les quatre fases del procés:
recollida de propostes, avaluació i
validació de propostes, presentació
i selecció de propostes i votació.
Una de les característiques dels
pressupostos participatius a Caldes
de Malavella és que són bianuals.
D’aquesta manera es poden destinar més diners (80.000€) i es poden

acabar desenvolupant més accions
proposades.
Qualsevol ciutadà de Caldes de
Malavella que estigui empadronat
al municipi i que tingui més de 16
anys pot participar en el procés. Les
propostes es recullen de manera on
line o a diferents urnes repartides
pel municipi fins el 17 d’agost. Per
fer-ho només calia omplir un formulari que hi ha imprès a la contraportada del tríptic informatiu que
ha arribat a totes les llars, o que es
pot trobar a la web www.caldesdecideix.cat i a altres dependències
municipals.
Hi ha hagut diferents llocs de recollida de propostes com són: les oficines de l’Ajuntament, l’Oficina de
Turisme, la Biblioteca Municipal,
el Casal de la Gent Gran de la Casa
Rosa o el Casal de Gent Gran l’Esplai La Caixa.

Què és la participació ciutadana?
Què són els pressupostos participatius?
L’any 2004 a Catalunya es va posar en marxa la primera Direcció General de Participació ciutadana de l’Estat Espanyol. Amb la intenció de crear una nova manera de fer
política, més propera als ciutadans i fent-los partícips de la política municipal. Les societats madures es caracteritzen per donar veu als diferents actors que la formen amb
aquells temes que els afecten d’una forma més directa.
Les propostes han de ser de competència municipal i no poden excedir
dels 80.000€. En tot cas, en la segona fase s’avaluaran i es validaran.
A mitjans d’octubre es faran tallers
i dinàmiques participatives per
escollir d’entre totes les propostes
presentades per acabar escollint-ne
entre 5 i 10. S’espera que el procés
de selecció sigui una de les fases
més interessants. Des del consistori “es valora molt el fet que els
veïns i veïnes pensin i reflexionin
sobre què poden fer per millorar el
seu poble, i també que debatin entre ells per acabar decidint”, ha dit
Sergi Mir, regidor de participació
ciutadana.
Al mes de novembre es faran les votacions. Està previst que la votació
sigui telemàtica (caldrà una prèvia
inscripció), tot i que hi haurà punts
de votació presencials adaptats amb
una tauleta.
La intenció és que les propostes siguin d’àmbit diferent i que abracin
diferents zones.
S’estan redactant els propers pressupostos, és per això que l’Ajuntament
tindrà en compte totes les propostes
que es facin encara que no siguin estrictament inversions per poder-les
incloure si s’escau. A finals d’any ja
es podrien tenir les propostes escollides i es procediria a la seva execució immediatament.
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Text > Montserrat Soler - Llicenciada en Dret i Mediadora. Postgrau en Gestió i Resolució de Conflictes Públics i Mediació
comunitària i Postgrau en Mediació Familiar Sistèmica per la Fundació Universitat de Girona.

Però que entenem p er
pa rti ci pa ci ó ci uta d a na ?

Una eina de gestió Alternativa de
Conflictes que consisteix en un procés on es treballen les diferents posicions i interessos de la ciutadania
generant diàlegs inclusius, que fan
possible el desplegament de polítiques públiques no només basades
en les decisions preses pels polítics
o tècnics experts en la matèria, sinó
que dona l’oportunitat als ciutadans
per a que participin en la presa de
decisions i es facin corresponsables
de la vida pública.
El diàleg que es genera es caracteritza per ser argumentat i constructiu,
per una banda es dona un intercanvi raonat d’arguments que busquen
la col·laboració dels diferents actors
a l’hora que cal concretar i portar a
l’acció del pla polític.
Que es vol a conseg ui r a mb
la pa rti ci pa ci ó ci uta d a na ?

1. Millorar l’eficiència de l’activitat governamental, implicant
als ciutadans en la presa de
decisions, en aquells assumptes que els afecten. Ara bé,
això no vol dir que els nostres
representants polítics traslladin la seva responsabilitat al
ciutadans, sinó que s’exerceix
de forma més eficaç.
2. Potenciar
l’empoderament
dels ciutadans, per tal d’apropar-los a la vida política,
millorant la governabilitat,
d’aquesta manera es vol una
Administració més propera

que té en compte la voluntat
de la ciutadania a l’hora de
prendre decisions.
3. Major transparència en la gestió administrativa, a través de
potenciar la participació i la
col·laboració de forma permanent entre el ciutadà i l’Administració.
4. Una democràcia basada en la
participació activa dels ciutadans.
5. Generar un vincle de comunitat, donant resposta als conflictes comunitaris de manera
conjunta no individualitzada,
reconeixent-nos en les nostres diferències, però permeten l’elaboració de respostes
col·lectives davant de problemes col·lectius, aconseguint
d’aquesta manera un canvi.
I els p ressup ostos
pa rti ci pati us que són?

Un mecanisme que permet als ciutadans a través de la participació
ciutadana decidir de forma directa
sobre una part dels pressupostos
públics, paral·lelament facilita a
l’administració conèixer millor quines són les necessitats i prioritats
dels veïns i veïnes d’un municipi.
Els p ressup ostos
pa rti ci pati us a Ca ld es

Aquest darrers dies hem pogut saber
que al nostre municipi es portarà a
terme un procés de Pressupostos
participatius. L’empresa escollida per
a la realització d’aquest pressupostos participatius ha estat PortaCabot

S.L, qui defineix en la seva web els
processos participatius de la següent
manera “Els processos participatius
milloren la legitimitat de les decisions
dels governs i apropen la política i la
gestió pública al ciutadà”
Per p o rtar a t er m e aq ues t s
p ressu p o s t o s part icipat ius
es d i vidir à en 4 fas es
d i feren ciades :

Fase 1: El procés és obert a tota la
ciutadania empadronada a Caldes
de Malavella i majors de 16 anys
que vulgui participar aportant per
decidir el destí una part de les inversions dels pressupostos de 2018
i 2019. El total de la partida pressupostària destinada a aquesta fi
és d’un màxim de 80.000€. Els ciutadans podran presentar les seves
propostes fins al proper 17 d’Agost
d’enguany
Fase 2: Els serveis tècnics i municipals revisaran i validaran aquelles
propostes tècnicament viables.
Fase 3. La ciutadania de Caldes de
Malavella serà l’encarregada qui escollirà aquelles propostes que passaran a la fase final.
Fase 4: Les propostes finalistes seran
sotmeses a votació, per votar cal ser
major de 16 anys i estar empadronats a Caldes de Malavella. La o les
propostes més votades seran la que
es portarà a terme, sempre que no es
superi la partida pressupostària..
Si voleu més informació
la podreu trobar a

http://www.caldesdecideix.cat/
AQUAE
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Festa Major 2018
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nova pubilla i el nou hereu. A part
d’aquest canvi, des de l’any passat
també es va deixar d’escollir 1rs i 2ns
caballers i dames i totes les persones
que es presenten acaben rebent una
banda, independentment del nombre de vots obtinguts.
La Mireia i en Sergi són la pubilla
i l’hereu sortints que aquesta Festa
Major han passat la banda als dos
nous joves que els agafen el relleu
convertint-se en la pubilla i l’hereu
2018. Però adquirir el títol, no és
només cosa d’una nit de Festa Major
sinó que aquest noi i aquesta noia
tenen davant seu un any d’assistir
a inauguracions i actes que es celebren a Caldes durant tot el seu any
de “regnat”.

Descobrint la pubilla
i l’hereu
Mica en mica l’envelat es va omplint de gent mudada. I és que les tradicions no es perden, fa uns
anys el diumenge era el dia de gala amb el concert de l’Orquestra Maravella, i ara encara hi ha
gent que es segueix arreglant per anar a celebrar
aquesta penúltima nit de festa.

Text > Xènia Casanovas

La nit de diumenge de la Festa Major es podria considerar la dels caldencs. A part de ser una nit més de
concerts, festa i bon ambient, també
és el moment en el que s’escullen els
hereus i les pubilles, cosa que fa que
el públic sigui, principalment, gent
del poble.
Saber qui seran els candidats de
cada any és una cosa que des de

1

l’àrea de festes de l’Ajuntament i
Ca La Romana, juntament amb els
Joves Intrèpids, comencen a treballar mesos abans de l’agost. Aquí a
Caldes, només et pots presentar per
convertir-te en pubilla o hereu una
vegada a la vida, l’any de celebració del divuitè aniversari. Per això,
cada any, les tècniques de joventut
s’encarreguen de trucar un per un
els joves empadronats al poble que
facin 18 anys i fer-los la proposta de
2

convertir-se en candidats. Aquest
any es va considerar que s’havia de
canviar la manera de presentar als
joves aquest acte així que es va decidir convocar a tots els joves nascuts l’any 2000 en una trobada amb
antics hereus i pubilles per tal que
poguessin compartir experiències i
dubtes.

tocaria fer i s’han sorprès per coses
com assistir a la inauguració de la
Plaça U d’Octubre, amb tota la cobertura mediàtica que va tenir, o que
l’Ajuntament hagi comptat amb ells
per assistir a totes aquests coses. A
més, segons ha valorat en Sergi, “és
una experiència única i et permet
assistir i fer moltes coses amb molta
gent del poble, de totes les edats”.
Per acabar només queda agrair
aquests dos joves la feina que han
fet i felicitar a en Miquel Farré i a la
Mar Carbó, l’hereu i la pubilla 2018.
Esperem poder llegir l’any que ve un
recull de les seves experiències en
aquestes
pàgines!
3

1. Sergi Dalemus i Mireia Llinàs, l’hereu i
la pubilla 2017, el dia de la seva proclamació la passada Festa Major
2. Sergi Dalemus i Mireia Llinàs, l’hereu i
la pubilla 2017, fent de jutges al Carnaval 2017
3. Miquel Farré i Marc Carbó, els nous
hereu i pubilla 2018 en la seva elecció el
passat 5 d’agost de 2018
4. Tots els caballers i dames, amb l’hereu i
la pubilla 2018

La Mireia considera que l’acte que
més li ha agradat d’assistir ha estat
carnaval ja que van poder “avaluar
les carrosses i va ser molt divertit”
mentre que a en Sergi li ha agradat
poder representar el seu poble als
diferents actes i lamenta “no haver
pogut inaugurar la Carretera Llagostera”.
Fins que no s’hi han trobat pel mig,
cap dels dos s’havia plantejat què els
4

En Sergi Dalemus, Hereu 2017,
troba que ha estat molt bona idea
perquè creu que parlar de les coses
amb gent que “hi és pel mig” fa que
la percepció que se’n té canviï per
complet. La Mireia Llinàs, Pubilla
2017, també valora aquest canvi
d’una manera molt positiva perquè
considera que “és una manera de fer
arribar el missatge de què vol dir ser
hereu o pubilla als futurs candidats
d’una manera més personal i propera”.
Després d’aquesta trobada, va quedar a mans dels joves decidir si presentar-se o no. Finalment, tot acaba
a la nit de diumenge, quan el poble
de Caldes és qui decideix qui serà la
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m edi a m b i e n t bas s a de c an ru f í

serv e i s s o c i a l s pl a d ’ i g u a ltat

Cap a una igualtat real – III Pla
d’Igualtat de Caldes de Malavella
Sovint sentim a parlar de
la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes i, possiblement tinguem la percepció que avui en dia la
igualtat ja és un fet. No
obstant, quan analitzem
amb profunditat la realitat, hi trobem moltes desigualtats.
Text > Cristina Vila, sociòloga

Per això, us proposem un senzill
exercici. Només necessiteu incorporar a la vostra mirada el que es
coneix amb el nom de perspectiva
de gènere. Es tracta de veure com
un determinat fenomen afecta de
manera diferent a les persones en
funció de si han estat socialitzades
com a dones o com a homes.
Agafeu qualsevol diari -en paper o
digital- i compteu les notícies que
es dediquen a homes i a dones. En
quins àmbits hi trobem més homes?
I més dones? El col·lectiu “On són
les dones” ho ha estudiat i ha conclòs
que les dones apareixen un 20% de
vegades als diaris, un 34% a la ràdio,
un 33% a la televisió i un 23% en els
suports digitals. Per tant, és evident
que hi ha una clara desigualtat. Les
dones participen de molts àmbits
però no se les anomena tant com
als homes i, per això és tan important mostrar referents, per tal que
no passi el que deia George Steiner
amb la seva frase “el que no s’anomena, no existeix”. És el peix que es
mossega la cua: per exemple, s’acostuma a dir que no es visibilitza més
l’esport de dones en els mitjans “perquè no interessa tant”. Però no pot
interessar una cosa que no es veu. I,
si no es veu, no hi podrem dedicar
accions ni polítiques locals.
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Taula de treball del 3r pla d’igualtat de Caldes

Ara bé, en altres aspectes i arrel
d’aquesta desigualtat social i cultural, els més perjudicats poden
ser els homes. L’Enquesta Nacional de Salut conclou que els homes
mostren pitjors hàbits de salut.
Autors com Luís Bonino afirmen
que molts problemes de salut dels
homes estan relacionats amb un
estil de vida poc saludable basat en
pràctiques temeràries, en no seguir
les normes de seguretat laboral,
en tenir pràctiques sexuals de risc
o el consum abusiu de substàncies. Comportaments associats a la
pressió que reben els homes per
haver de demostrar constantment
la seva virilitat, fortalesa o valentia, que “són homes de debò”. I, què
passa amb les dones? Per exemple,
de 28.000 casos de trastorns alimentaris a Catalunya, 26.000 són
noies i 2.000 nois. Per què aquesta diferència? Quan ho relacionem
amb la indústria de la bellesa, hi
trobem una explicació. Sabíeu que
aquesta factura uns 4.000 milions
d’euros l’any a escala mundial? Si
mireu el vostre voltant, observareu qui rep un bombardeig més
accentuat de missatges sobre com
modificar el cos (pressió estètica)
per adaptar-lo a un ideal concret

de bellesa: les nenes, noies i dones.
Els espais públics, en festes o en entorns d’oci sovint es converteixen
en l’escenari de comportaments on
les persones no en poden gaudir
de la mateixa manera perquè la violència sexual o l’amenaça de patir-la és un dels riscos que pateixen
les dones.
Hem volgut mostrar algunes dades perquè, si volem transformar
la realitat, primer l’hem de conèixer. Per això disposem d’eines
com els Plans d’Igualtat que ens
permeten fer una diagnosi, recollir dades estadístiques i, sobretot,
conèixer les opinions i les percepcions de les persones que viviu al
municipi. Per això, aquests dies
trobareu l’enllaç d’una enquesta
que hem preparat i ens agradaria
que hi participéssiu. Els resultats,
ens permetran dissenyar un full
de ruta per anar assolint la igualtat real i quedarà plasmat en el III
Pla d’Igualtat de Ciutadania de
Caldes de Malavella.
Troba l’enquesta
sobre igualtat a:
www.caldesdemalavella.cat/
noticies/iii-pla-d-igualtat

Es fan millores a la bassa de Can Rufí
La bassa de Can Rufí és un espai molt estimat per a tots els caldencs i caldenques.
Això no obstant ja fa temps que està molt bruta. S’han dut a terme accions per
deixar la bassa en condicions, però cal tenir-ne cura entre tothom. Text > La Sorellona
Al mes de gener ja van començar
les actuacions per buidar i sanejar la
bassa de Can Rufí. L’Associació La
Sorellona és l’encarregada de totes
aquestes tasques, que s’han pogut
fer gràcies a un ajut de la Fundació
Andrena i al permís obtingut pels
propietaris de la bassa. Ja a principis
d’any es va organitzar una jornada
de voluntariat per a retirar moltes
deixalles i residus de tot tipus. Més
tard la bassa s’ha buidat, s’ha extret
una part del llot del fons i s’ha tornat a plantar vegetació aquàtica, a
més de treure totes les espècies foranies i fer un seguiment de les espècies autòctones.
Procés d e reveg eta ci ó

El passat 26 de maig es va plantar
vegetació a la bassa perquè aquesta actuï com a filtre, eliminant així
bona part del llot que encara hi ha
a la bassa. La plantada es va fer en
una jornada oberta al públic, en el
marc de la Setmana de la Natura,
on hi van participar una vintena
de persones. També es van mostrar
als assistents tortugues autòctones i
exòtiques perquè poguessin aprendre a diferenciar-les. Aquestes darreres s’han retirat de la bassa mitjançant unes trampes que no fan
cap tipus de mal als animals.
Per què es treuen les
tortug ues?

Les tortugues que hi havia fins ara
a la bassa eren exòtiques (tortugues
que la gent abandonava a la bassa).
Aquestes espècies, juntament amb
els peixos i altres animals com els
ànecs, es van menjar tota la vegetació aquàtica que antigament hi
havia a la bassa i que ajudava a preservar l’equilibri natural. És per això
que s’han tret totes aquestes espècies foranies i s’ha tornat a plantar

vegetació aquàtica. Això ha fet que
les espècies originals hagin pogut
tornar a la bassa de Can Rufí.
El que es pretén amb tot aquest procés és que els animals autòctons recuperin un hàbitat natural perdut.
En aquesta trobada del mes de maig
es va poder observar també com ja
hi havia molts capgrossos a l’aigua,
gràcies a la tasca de buidatge i sanejament que es va fer al gener. Això
és molt bona senyal perquè vol dir
que les espècies de la zona tornen a
recuperar el seu espai. A part dels
amfibis, també s’hi han tornat a
reproduir les libèl·lules, sabaters, i
altres animalons petits, poc visibles
però no menys importants per a
l’equilibri de la bassa.
Qui n ha estat el p rocés que
s’ha d ut a terme?

Primer es va buidar la bassa, netejant el llot del fons. S’ha canviat l’aixeta antiga de buidatge per una de
nova per facilitar el manteniment
de la bassa, s’ha omplert amb aigua de pluja, s’ha plantat vegetació
aquàtica i els animals autòctons han
tornat a colonitzar la bassa. Els pocs
animals exòtics que quedaven, que
no es van poder treure a l’hivern
amb el buidatge de la bassa, s’han
tret al maig amb les trampes esmentades més amunt. Aquestes van
ser instal·lades a la bassa i revisades
durant setmanes per capturar les
tortugues exòtiques.

el fan tècnics de la Sorellona durant
el dia i la nit, ja que alguns animals
són nocturns. Cal fer entendre a
la gent que la bassa de Can Rufí té
molt de valor, tant paisatgístic com
natural. No és un abocador, i la seva
conservació en bon estat dependrà
de tothom.
La col ·l abo r ació am b
l’Ajun tam en t

Els membres de La Sorellona creuen que la sinèrgia i la bona relació
entre l’Ajuntament i l’Associació és
imprescindible. En ser una bassa
tant important pel municipi van
decidir plantejar a l’Ajuntament
d’establir-hi una col·laboració. Tant
el regidor de Medi Ambient, com
el tècnic de Medi Ambient els estan donant facilitats per portar a
terme el projecte amb èxit. A més,
l’Ajuntament també col·laborarà
econòmicament amb el projecte.
En un futur s’hi posarà un cartell
per explicar a la gent que no es poden tirar escombraries a la bassa ni
abandonar peixos i tortugues.
Ara, la clau de tot plegat és que entre tots es cuidi i es mantingui net
aquest espai natural de gran interès
ambiental i tant estimat i valorat per
la gent de Caldes.

S’ha fet molta feina per deixar la
bassa en condicions, però una bona
recuperació és qüestió de temps.
Ara el que cal és fer un seguiment:
veure si les plantes resisteixen i
s’adapten, saber quins animals poblen la bassa, quins animals hi ha
pel voltant, etc… Aquest seguiment
AQUAE
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Ca la Romana fa 10 anys!
Com us avançàvem a principis d’any, aquest 2018
l’Àrea de Joventut està
de celebració! Ja fa 10
anys que es va inaugurar
l’equipament juvenil del
poble, l’Espai Jove Ca la
Romana. Text > Núria Riuró
Durant aquests anys, l’equipament
s’ha convertit en un espai de referència entre els joves del municipi, i
també, per a les persones adultes ja
que és la seu del Servei d’Orientació
Laboral de Caldes. També és l’espai
de treball del personal de l’Àrea de
Joventut, la Núria i la Míriam, que
treballen per a dissenyar i portar a
terme tots els programes, projectes i
activitats relacionats amb l’àmbit de
la joventut a Caldes.
En aquest article, ens agradaria valorar tots els canvis que hi ha hagut
a l’Àrea i les fases de creació i implementació dels nous projectes. A
continuació, de forma resumida, es
farà un balanç dels diferents projectes i activitats que s’han iniciat i que
majoritàriament tenen continuïtat a
l’Àrea de Joventut.
Als inicis, l’Àrea de Joventut comptava amb una tècnica de joventut i
poc després, amb la figura de la dinamitzadora juvenil. Aquestes pri-

meres treballadores de l’Espai Jove,
van responsabilitzar-se del JAN, el
Parc Infantil de Nadal, i van iniciar
els projectes del Disparso, el Reforç
Educatiu, la Brigada Jove i el Casal
Jove, a banda de participar amb activitats de Festa Major com l’elecció
de la Pubilla i l’Hereu. El 2009, es
van introduir les primeres formacions dirigides a persones joves,
bàsicament en el lleure, la participació en fires , el Camp de treball,
i la creació de l’Assemblea de Joves
de Caldes. Del 2010 al 2012, es van
iniciar les primeres accions a l’Institut de Caldes de Malavella, el taller i concurs de Ratafia, els tallers
de conscienciació a l’espai jove, i es
va reconvertir el Disparso en el VariART. L’any 2013 es van iniciar els
Tallers de Participació a l’Aula i la
construcció, de forma participativa,
de l’Skatepark; també, es va millorar el vincle amb la Biblioteca amb
activitats conjuntes i es van crear lligams amb altres entitats a través del
Concert a la Fresca, els tallers intergeneracionals o la cursa d’orientació
nocturna. El 2014 es va portar a terme la primera Setmana Jove, les activitats organitzades de forma participativa a l’Espai Jove, i l’Estrena’t:
el concurs de grups novells. El 2015
es va iniciar el projecte de Tardes
Joves: les activitats de dinamització
juvenil a l’Espai Jove durant el curs

escolar, i també, es va inaugurar
l’Skatepark. El 2016 es va iniciar el
Pati Obert, el Club de Lectura Juvenil i el Concurs de dissenys de la Samarreta i el Got per la Festa Major.
El 2017, es va coliderar la creació de
la Taula de Convivència, el projecte
de l’Educació de carrer i les accions
de suport a l’Orientació Educativa a
l’Institut. Finalment doncs, el 2018
l’Àrea de Joventut està participant
en la creació del Protocol ASA i de
mesures restauratives al municipi.
Actualment, a banda del personal fix
de l’Àrea, s’incorporen més de 35 persones a l’any per tal de portar a terme tots els projectes i accions, des del
professor de reforç educatiu, els joves
participants a la Brigada Jove i els
monitors i monitores del Casal Jove,
la Brigada Jove, el JAN i el Pati Obert.
Amb aquesta mirada del passat fins
al present, estem contentes del balanç i per això, volem celebrar amb
tots vosaltres aquest 10è aniversari
de Ca la Romana.
Serà el proper dissabte 20 d’octubre
amb activitats que seran difoses a
part, però us avancem que comptarem amb tallers, sopar, concerts i
molt més...
Si voleu participar en el disseny de
les activitats, com a voluntaris en la
organització o teniu propostes, poseu-vos en contacte amb nosaltres a
Ca la Romana.

El tracte personal, l'atenció farmacèutica i la professionalitat que et mereixes
Fórmules magistrals

Colesterolèmia i glicèmia

Homeopatia
Anàlisi dermocosmètica

capil·lar
Herboristeria i fitoteràpia

Nutrició i dietètica
Campanyes sanitàries

Veterinària
Consell farmacèutic

Podeu fer les vostres consultes per
mail a:
info@farmaciaxeniaplanas.com
www.farmaciaxeniaplanas.com
Farmàcia Xènia Planas
Ctra Llagostera, 29
17455 Caldes de Malavella
Tel. i fax: 972 47 11 10

Estem situats en una zona amb
molt d’aparcament i de fàcil
accès
Recordeu que també
podeu fer comandes
pel nostre Whatsaap

673 795 997

Obrim TOTS els
diumenges!
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La bib l i o te c a c l u b d e l ec t u r a

La b i b li o t e ca gl o p e t s d’e s t iu

Club de lectura

Balanç dels Glopets 2018

El 16 de juny al club de lectura vam fer coincidir dues celebracions: l’Any Capmany
(100 anys del naixement de Maria Aurèlia Capmany) i el Bloomsday (commemoració
anual que reviu el dia de Leopold Bloom a la novel·la Ulisses de James Joyce). Les
cuineres del club ens van oferir, entre altres plats: ronyons, fetge i rostit irlandès.

Aquest juliol hem celebrat la segona fireta del llibre usat amb èxit de
participació. Aquesta fira té dos objectius: donar una segona vida als
llibres que ja no voleu i oferir sortida a unes donacions que son constants i que a la biblioteca no podem
assumir.

Text > Mercè Bernades

Per que fa a M. Aurèlia Capmany,
vam tenir el privilegi de conèixer-la
a través de les experiències personals directes de tres membres del
club: l’Eulàlia Rubió, la Mary Nash
i l’Albert Mestres.
L’Eulàlia era la seva secretària quan
va ser regidora de l’Ajuntament de
Barcelona a l’època de Pasqual Maragall. Ens la va descriure com una
persona forta, manaire però justa.
Una d’aquelles dones que ens ha eixamplat el camí a la resta.
Fa unes setmanes a TV3 van fer
un reportatge sobre el Congrés de
Cultura Catalana de l’any 1977.
Allà es reivindicava i ordenava des
d’un prisma global tot el que feia
referència a la cultura catalana: art,
ensenyament i llengua però també
sanitat o medi ambient. Un espai de
debat emmarcat dins la geografia
mental, física i política dels Països
Catalans.
Només un any abans, el 1976, es
celebraven les Jornades Catalanes
de la Dona, on s’exposaven totes les
reivindicacions feministes i s’elabo-

raven propostes pràctiques. Eren
temps de canvis.
M. Aurèlia Capmany se sentia identificada amb el primer grup. Venia
del catalanisme d’esquerres i la seva
lluita provenia del concepte de la
identitat catalana. No li calia autoanomenar-se feminista perquè mai
no va dubtar que podia fer les coses com qualsevol home i, de fet, les
feia. Potser perquè era uns anys més
gran però no se sentia reconeguda
dins l’espai feminista de l’època i
se’n desmarcava. Tot i així, va ser
mediadora logística de les Jornades i el llibre que hem llegit al club
és indiscutiblement feminista. Tot
això ens ho explicava la Mary Nash,
que lligava la vessant més teatral i
irreverent de Capmany en forma
del Cabaret Literari amb una artista
com Guillermina Motta en el que es
coneix com “la resistència cultural
frívola”.
Al club vam comentar la seva novel·
la Feliçment, jo sóc una dona
(1969) i tothom va estar d’acord que
la prosa de Maria Aurèlia Capmany
es conserva en plena forma. L’argu-

ment respon a la imatge d’aquestes
dones que en èpoques difícils van
aconseguir una mínima llibertat
personal. Dones fortes i instruïdes
que buscaven espais de cultura i de
relació però que encara acceptaven el seu rol de gènere des d’una
visió classista de la societat. Era un
començament. Tant com costen els
començaments!
Quanta d’aquesta herència, tant pel
que fa a la política i societat en l’àmbit dels Països Catalans o amb el feminisme, n’estem invertint? Quanta
n’estem dilapidant?
Gr up de lec tur a Bes t Sellers

Hem estrenat un nou grup de lectura conduït per l’escriptora Montse Castaño. Un espai de trobada
amb un ventall de propostes ampli
i desacomplexat, des de best sellers
com L’analfabeta que va salvar a
un país o Yo mato fins a llibres més
propers com el que comentarem el
24 de setembre amb Miquel Martín,
gràcies al Servei de Biblioteques de
la Diputació de Girona: El riu encès
(El cep i la nansa, 2017) .
Amb aquest grup i el més antic,
conduït per l’Albert Mestres, creiem
que donem cobertura a una bona
part de les inquietuds literàries dels
nostres usuaris.

El mateix dia vam oferir l’espectacle
Gnoma amb la companyia Green
Pea Boat. Una representació plena de sensibilitat, amb uns titelles
sensacionals. La mateixa nit vam
tenir nova sessió del Cineclub que
organitza en Mateu Ciurana amb
la projecció del clàssic Casablanca.
Els Glopets musicals han tingut dos
protagonistes: Xarim Aresté i Núria Graham.
Xarim Aresté va arribar de Flix per
oferir-nos tot el seu virtuosisme a

la guitarra. Ho va fer acompanyat
d’una banda de categoria: Ricard
Sohn als teclats, Ermengol Mayol
a la bateria i el reconegut Miquel
Sospedra al baix. Va interpretar
temes dels seus discos Polinèsies

(2017) i La Rosada (2015) i ens va
emocionar amb cançons del seu últim EP Groc (Bankrobber, 2018),
on expressa les seves inquietuds
per la situació política a Catalunya.
Núria Graham va venir de Vic carregada amb el seu extraordinari
talent i el dels components de la
banda: Aleix Bou (bateria amb Mazoni), Jordi Casadesús (component
de La Iaia) i el teclista Artur Tort.
Sota el magnetisme de l’eclipsi lunar més llarg del s. XXI, Graham va
interpretar temes que van anar des
de “Black Past” inclòs a Bird Eyes
(2015) i que va compondre quan
encara estudiava la ESO, fins a la
més recent The Stable, passant per
les composicions del seu últim àlbum Does it rings a Bell? (2017).
Una nit pel record.

Assessorament biblioteques escolars
La biblioteca municipal i les dues escoles de Caldes participem en el projecte
d’assessorament i suport a les biblioteques escolars que impulsa el Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona. Aquest projecte és un treball conjunt
d’assessorament durant l’any lectiu i inclou una partida per comprar llibres
que hem fet realitat aquest juliol. D’aquesta manera, les biblioteques de les
escoles La Benaula i Sant Esteve han incrementat el seu fons bibliogràfic per
la quantitat de mil euros cadascuna.
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L’ent r e vi s ta

L’ e n t r e v i s ta R ic ard E s c al e ra

R i c ar d E s c a l e r a

Ricard Escalera es jubila
després de cuinar gairebé
20 anys a l’escola Sant
Esteve

els nens, tot i que treballar amb ells
i per a ells, durant vint anys, ja ha
estat un regal.
Ara que tindràs tot el temps del
món…a què penses dedicar-te?
Ja t’has organitzat?
Encara no m’he fet a la idea que ja
estic jubilat. Estic en període de vacances. Possiblement quan arribi setembre i no hagi de tornar a l’escola
serà el moment que començaré a ser
conscient que començo una nova
etapa a la meva vida i aleshores, decidiré…

Després de tota una vida de treball arriba l’hora de la jubilació. No és temps de TV, ni de sofà, ni de llargues migdiades. És temps per a gaudir-ne, per a fer tot allò que abans
no s’ha pogut fer per manca de temps. En Ricard, ha arribat a aquesta etapa on omplirà els dies amb el que sempre
li ha agradat fer però que el rellotge no li permetia. De
moment, encara no s’ha fet a la idea d’estar jubilat...
PER > Maria Vidal Armijo

Sempre has treballat de cuiner?
Quant de temps? On?
Tota la meva vida laboral ha estat
dedicada a la restauració. 52 anys
fent de cuiner en diferents llocs:
hotels, restaurants, balnearis (entre ells Balneari Prats), institucions
Oficials i finalment al Sant Esteve.
A l’estiu feia de cuiner a les colònies
que organitzava el Bisbat. No cobrava, ho feia a canvi que els meus fills,
que en tinc tres, poguessin anar
també de colònies gratuïtament.
Ha estat una etapa gratificant
malgrat els inconvenients que
sempre hi són ?
He sigut molt afortunat ja que he

realitzat una feina que m’apassiona. No vaig tenir la sort de poder
anar a l’Escola d’Hosteleria ja que
encara no existia però sí vaig treballar molts anys amb un professor
d’aquesta escola i en vaig aprendre
molt.
Treballar per a nens, és més difícil o més fàcil que fer-ho per
adults?
Molt més fàcil i més gratificant.
Quan treballava a hotels i restaurants jo intentava fer la meva feina
tant bé com sabia però mai veia les
persones que es menjaven el que
cuinava. En canvi sí que ho podia
fer amb els nens que sempre em comentaven si els agradava o si volien

que algun dia els fes alguna cosa en
concret. Molts et donen les gràcies
per la teva feina i aquesta és la millor compensació que es pugui rebre.

Que faci la seva feina amb molt
d’amor…Això dóna bons resultats
i l’agraïment dels destinataris. L’alimentació dels nens és molt important.

Podries explicar-nos alguna
anècdota divertida de la teva
etapa de cuiner.
Quan tenia 13 anys hi havia la mestressa d’un restaurant que tenia
cadells de gats “Persa”. El preu de
cada gat era de 100 pessetes (molts
diners fa 55 anys enrere) i jo en volia un. Van arribar a l’acord el meu
pare i la mestressa del restaurant: si
treballava durant l’estiu al restaurant un cadell de gat seria per a mi.
Van passar els tres mesos i vaig poder escollir el gat que jo volia. Per
desgràcia va viure poc temps. Jo el
rentava molt sovint i va enxampar
una pneumònia i no vam poder fer
res per salvar-lo.

Què en penses del conflicte que
hi ha ara amb els menjadors escolars?
Estic en contra del menjar pre-cuinat. No hi ha res com la preparació
dels aliments “in situ”, amb productes de proximitat i qualitat i d’elaboració diària. L’alimentació dels
infants és el que ha de prevaldre per
damunt d’uns altres interessos.
Per celebrar la teva jubilació et varen fer molt regals?
Sí tant per part dels adults com dels
nens. Però el que més em va agradar va ser el llibre que em varen fer

Quin és el millor record que t’enduus del teu temps al Sant Esteve.
L’afecte dels nens perquè són molt
agraïts i de la resta de persones de
l’escola. Em costarà molt no tornar
a treballar a l’escola.
Quin consell donaries al cuiner/a
que ara ocuparà el teu lloc?
36

AQUAE

- SERVEIS -

Tallat de cabells dona i home
Pentinats per ocasions especials
Ungles semipermanents
Ungles de gel
Depilacions de dona i d’home
Maquillatges de núvia

Les teves aficions…?
M’agrada la natura, viatjar, els cavalls. Des de fa 25 anys sóc Manaia i he de dir que m’apassiona. Ja de
molt petit tenia aquesta passió. He
fet meva la dita: “Ser de Girona i
Manaia, és un doble orgull”.
Puc explicar-te una experiència dels
Manaies i d’en Carles Puigdemont?
Quan es va celebrar el 75è Aniversari dels Manaies en vàrem proclamar
Capità dels Manaies. En l’acte hi havia el President de la Diputació, el
President dels Manaies, el Sr. Bisbe
i en Carles Puigdemont (aleshores
alcalde de Girona).
L’encarregat de posar la condecoració de capità dels Manaies era el Sr.
Bisbe que al mateix temps et donava la benedicció. Quan va arribar el
moment de posar-me la condecoració en Carles Puigdemont va dir:
“A en Ricard ja la hi poso jo que és
amic meu”… Jo vaig preguntar si te-

nia el mateix valor si me la posava
l’un o l’altre i tots van acabar rient.
A l’endemà, la fotografia sortia a la
premsa… tots rient.
Què els vas dir als nens el darrer
dia d’escola?
“Valoreu molt tot el que heu après
a l’escola”
“Lluiteu per tot allò que vulgueu
ser” però…
“Sobretot…sobretot…sobretot…
Sigueu bones persones !!! “
Ricard desitgem que la teva jubilació sigui molt gratificant i que et
puguis dedicar a fer tot allò que
fins ara, per la manca de temps,
no hagis pogut fer.

- PRODUCTES -

Perfums
Xampús
Productes capil·lars
Maquillatge

Horari: dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. Dissabte de 9 a 15 h · C/ Major 23. 17455 Caldes de Malavella · Tel: 655 21 90 22 - 872 21 28 05
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Alexis Folch, aficionat als rallis
A finals de març es va fer la Maroc Challenge, un raid solidari pel Marroc
que es va convertir en tota una experiència pel caldenc Alexis Folch, que
hi va participar amb la seva dona i també amb el seu germà. Aventures,
dunes de sorra i experiències! Aquesta entrevista té un grapat de cada ingredient!
Des de quan tens passió pel món
del motor?
Jo tinc 44 anys i el món del motor,
com a clàssic, em ve de molt petit.
Quan tenia 18 o 19 anys em vaig
comprar el meu primer clàssic: un
600. A partir d’aquí he anat col·
leccionant clàssics, de més gran he
fet rallis de regularitat, d’asfalt, de
terra, etc. Llavors va sorgir la idea
d’anar al desert.
Quines competicions es fan al
desert?
Hi ha diferents competicions, de fet
no són competicions, són raids solidaris. Hi ha la Panda Raid, la Maroc
Challenge, hi ha la Unidesert (tot i
que a aquesta no hi puc anar perquè
ja no sóc universitari)... Vam triar la
Maroc Challenge i hi vam anar amb
un Seat Marbella que ens van regalar pel casament.
Parles en plural, qui és el teu
equip?
La meva dona, a tots dos ens agrada
molt aquest món i sempre que podem participem a les proves i a les
competicions. A vegades jo faig de
pilot i ella de copilot, o a l’inrevés.
Condiu tant tu com la teva dona,
la Susana.
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Sí, ella també és molt aficionada al
món del motor. Ella de fet té més
cotxes clàssics que jo, de fet!... i ens
dividim els trams. A ella li agraden
més els de terra perquè no corres
tant, però ella també és molt més
bona copilot que jo. Es fixa en tots
els detalls.
És la primera vegada que participeu
en un raid solidari? Com és córrer
al desert?
És la primera vegada que anàvem
al desert, allà canvia tot. La preparació del vehicle, de les proves és
diferent... Però el Marroc és impressionant, la gent és molt maca i
l’experiència d’anar pel desert, entre
mig de les dunes, quedar-te colgat
per la sorra, tot és molt diferent i
desconegut.
Com comença l’aventura?
Vam arribar a Almeria, el vaixell
sortia de Motril a la nit, vam esperar-nos dues hores, hi havia mala
mar, ens van desviar i vam entrar
per Melilla en comptes de per Nador... Vam estar cinc hores per creuar la frontera! Després encara ens
quedaven molts quilòmetres, i amb
el cotxe que anàvem havíem d’anar
molt lents i anàvem molt carregats. Vam trigar 10 hores i només

vam parar per posar gasolina. En
una benzinera vam posar benzina
adulterada i quan vam arribar a al
sortida creiem que teníem temps
per anar a l’hotel dutxar-nos i canviar-nos però no va ser així, sortíem
ja. Anàvem vestits de carrer i a més
ens vam quedar tirats perquè ens va
fallar la gasolina. El mecànic ens va
dir que era cosa de la benzina. Es
veu que allà és molt habitual que facin això els turistes... pensa que la
benzina val el mateix que aquí i ells
cobren molt poc a final des mes...
Com són les benzineres allà?
Et troben benzineres que semblen
tancades, però de sobre hi ha un tio
dormint per allà que et fa llum amb
una llanterna. Pares i et posa gasolina. L’últim ens va posar gasolina
adulterada. Després ens van dir que
a segons quin lloc no hi pots parar,
cal aturar-se en benzineres tipus
Cepsa, Repsol, etc. Allà tothom té
benzina, fins i tot en bidons. És un
desastre!
Hi vau anar dos equips a aquest
ralli...
Sí, hi vam anar jo amb la meva
dona, i en l’altre equip també hi havia el meu germà. Ell també fa rallis d’asfalt, de terra, de regularitat...

Compartim afició des del principi!
Ells ens van regalar el Marbella pel
casament, ells ja en tenien un i per
això vam anar-hi junts.

tot per repartir també. La mainada
d’allà són molt agraïts, però de fet el
que més ens atreia va ser l’aventura,
i hi tornarem a anar!

Fins a quin punt pots preparar un
ralli d’aquestes característiques?
Doncs mira potser allà vas més ben
preparat i tot! Quan arribes et donen un road book (un en paper i un
en digital amb una tablet) i la organització està molt ben preparada.
També portes un aparell que permet que et localitzin en tot moment
via GPS, si algú et vol avançar et demana permís amb un so, si s’espatlla
el vehicle hi ha un botó d’assistència
perquè et vinguin a remolcar... és
molt segur i la gent nativa són molt
amables i t’ajuden en tot.

Repetireu doncs?
Això segur, no sabem quan trigarem, si un, dos o tres anys, però segur que repetim.
De què depèn repetir o no? Par-

Per què un ralli solidari?
Ens vam engrescar a anar a la Maroc Challenge per les dates, era el
que millor casava amb les vacances,
i perquè és un raid on no només hi
participa un tipus determinat de vehicle (com amb la Panda Raid) sinó
que hi trobes vehicles diferents. Hi
ha diferents categories, nosaltres
vam competir a la categoria més
baixa que són els 2x4, que vol dir
que no hi ha tracció a les quatre rodes.
A més, normalment els raids són
itinerants, però en aquest podíem
dormir en hotels.
Pel que fa la banda humanitària
vam portar molta roba, llibretes,
bolis... i un cop allà vam comprar de

“És una experiència
brutal, coneixes la
cultura i el país. Ho
recomano 100%!”
ticipar en un raid és car?
Sí, és molt car. És una despesa important: primer preparar el vehicle,
la inscripció que té un cost força
elevat, i també el temps. Has de mirar que les dates et coincideixin bé.
També has de comptar desplaçaments, etc. Té un cost elevat.
Compteu amb sponsors?
Tenim patrocinis, tot i que són empreses pròpies que ens patrocinen.
Tampoc hem pogut buscar massa
patrocinis, hem tirat d’amics que ens
han ajudat i poca cosa més. Sí que hi
ha gent que va totalment patrocinada, però no ha estat el nostre cas.

A l e x is F o l c h

tura, el país... jo els ho recomanaria
100%. Els diria però que no corrin,
és un raid de regularitat, per tant el
consell principal és no córrer. Nosaltres en la primera etapa vam sortir molt ràpid i vam trencar el cotxe, ens el van reparar i vam poder
continuar. El secret és portar poc
pes al cotxe, nosaltres en portàvem
molt perquè anàvem excessivament
preparats, però cal recordar que allà
tenen de tot per ajudar a tots els
cotxes que arriben de tot arreu. Si
portes molt pes, com nosaltres, pots
quedar colgat per la sorra. Però vaja,
consell principal: passar-ho molt bé
i anar fent. A vegades el que guanya
més etapes és el que “menys ralli fa”.
Quina anècdota recordeu?
Com a bona anècdota... totes! Vam
estar prop de dues hores remolcats
per les dunes, aixeques molta pols,
no veus res, finalment ens van treure amb una grua, però teníem 160
km per endavant per arribar a l’hotel, era de nit, quan va venir el de la
grua que va trigar 6 hores a arribar,
anava cantant i tocant el tambor tot
conduint... s’anava adormint... A
més les dunes es mouen amb el vent
i de cop et trobes que no pots passar, i més coses que ens van passar...

Què podem dir a algú que no hi
hagi anat mai?
Jo els engrescaria totalment, és una
experiència brutal, coneixes la cul-

Com a mala anècdota recordo que
allà els nens i les nenes quan veuen
un cotxe de fora es tiren a sobre del
vehicle, i vam atropellar a una nena.
Bé, nosaltres no, el cotxe que anava
davant nostre. Per sort a cada cotxe
d’assistència porta un metge, li vam
mirar el peu, però no es va fer res,
no hi havia res trencat. Tot va quedar en un ensurt.
AQUAE
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En algun moment vau tenir algun
pensament que deia “en quin
moment ens hem aventurat a venir cap aquí!”?
No, en cap moment. Perquè sabíem
el que ens podia passar. Ja anàvem
mentalitzats, havíem parlat amb
gent, ens havíem informat, etc. Teníem claríssim que ho anàvem a
passar bé, a viure l’experiència i a
conèixer el país. Sí que és cert que
aquest país és molt econòmic. Nosaltres estàvem al sud est del Marroc
i podies anar al millor restaurant i
sopar per 9 euros. És un altre món,
la gent és molt maca i és una altra
manera de fer vacances.
I desenllaç, com vau quedar en
aquest raid?
Vam acabar... que no vam acabar
(riu). El primer dia ens vam quedar tirats per la benzina, el segon
dia es va trencar el palier, no ens
el van canviar perquè no en tenien
de recanvi, ens el van arreglar, i el
tercer dia se’ns va tornar a trencar.

40

AQUAE

Cal F err e r d e la Pla ça c u lt u ra

A l e x i s F ol c h

Aleshores se’t complica molt, tornar
en grua, etc... Vam decidir arreglar
el cotxe per poder fer turisme. El
meu germà, però sí que va acabar
una etapa! Però va trinxar el cotxe:
la suspensió, els paliers trencats...
De fet ja ens van dir que aquesta
edició de la Maroc Challenge era la
més dura des de la primera edició
que havien fet, pels llocs on passava
el recorregut. Pensa que de la nostra categoria dels 11 cotxes només
en van quedar 1 o 2. Però no ens ha

quedat l’espina de no haver acabar,
el que val és l’experiència, hi tornarem, però també hi ha raids solidaris més pensats des del punt de vista
turístic. Clar que faria gràcia guanyar i participar, però si no es pot
no passa res.
Tornareu a fer aquest raid?
No sabem sí aquest concretament
però al Marroc segur que hi tornem. T’atrapa, qui hi va, torna. Dependrà de les dates pel tema laboral.

Vine a
veure
cinema al
Cineclub!
Text: Martí Bosch i Farreró

La tardor passada,
es va constituir el Cine-Club Caldes que
opera sota el paraigües de la Biblioteca
Municipal del nostre
poble.
Les seves activitats organitzades,
com hem dit, per la Biblioteca tenen
lloc en aquest espai i el responsable
de la tria i projecció (a partir de còpia digital i amb pantalla gran) és en
Mateu Ciurana amb la col·laboració
de la Mercè i de la Marta.
Són projeccions obertes a tothom i
sense entrada, donat que és la Biblio
la que ho organitza.
Evidentment no hi ha cap compro-

mís d’assistència, i si som tímids,
tampoc cal que ens fem notar en
el posterior col·loqui que anima en
Mateu.
Les exhibicions tenen lloc cada
dos mesos i, per ara i donada la joventut del Cine-Club, la tria de les
pel·lícules es fa entre les que es pot
considerar que estan a la llista a de
les millors de la història del cinema.
Les sessions, començades el maig de
l’any passat. es feien a les 21 h dels
divendres, però de cares al proper
curs s’intenta passar-les a les 10 del
vespre.
Com a exemple podem esmentar
alguns dels films projectats la temporada 2017-2018:

Mon Oncle de Jacques Tatí, La Nit
del Caçador de Charles Laugthon,
Amarcord de Federico Fellini, Ciutadà Kane d’Orson Welles, Llums de
la Ciutat de Charles Chaplin, Dublinesos de John Houston i Casablanca de Michael Curtiz.
La propera sessió, insistim, oberta
a tothom, és prevista a la biblioteca el 28 de setembre amb una joia
del cinema espanyol: PLÀCIDO,
de Luís Garcia Berlanga, protagonitzada entre d’altres per Cassen, i
que, com a curiositat, va ser filmada
a Manresa, si bé aquest fet no es veu
reflectit a la pel·lícula.
A veure si us hi apunteu.
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Concurs de Pintura Ràpida de
Caldes de Malavella
Enguany hem celebrat el 17è Concurs de pintura ràpida de Caldes. L’Amadeu
Fontán i l’Esteban Villa amb l’Alcaldia, varen ser qui van promoure l’any 2002 la
celebració del 1r. Concurs de Pintura Ràpida de Caldes de Malavella.
Text: Martí Bosch i Farreró

El convocar artistes i pintors per a
un concurs amb una modalitat que
seguia el model que es feia servir ja
en altres indrets, va poder semblar,
en aquells moments, una quimera. Afortunadament la constància
i els esforços d’un nombre de col·
laboradors cada cop més gran ens
ha permès arribar fins avui.
La difusió i l’elaboració d’uns materials de promoció atractius i difosos per camins que el 2002 eren
insospitats (s’ha de pensar que,
aquell any, les cartes convidant als
artistes es varen fer a mà i es varen
enviar amb segells pagats pels organitzadors) ha fet que partint d’uns
començaments discrets, els darrers
anys ens movem entre els 50 i el 75
inscrits però, com tot,
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això va i ve i aquest any hem comptat amb la participació de 50 artistes que han presentat l’obra (hi ha
qui es desdiu, i també qui ven l’obra
directament des del cavallet).
Un apartat important que sustenta econòmicament el concurs és el
patrocini de bona part dels premis
per part d’establiments i comerços
del poble, de la comarca selvatana o
vinculats estretament amb Caldes.
El nombre de patrocinadors amb
els que cada any podem comptar
per oferir uns premis consistents
és important, i ha crescut des de les
primeres convocatòries del Concurs en que els patrocinadors varen
ser bàsicament institucionals: Ajuntament, Consell Comarcal, etc. Val
a dir que aquests darrers anys no
han estat fàcils per les empreses,
i tot i així, no ens han fallat, amb
les raonables baixes i altes. Sense
ells no hi hauria hagut continuïtat. Volem anomenar aquells
que al llarg dels anys han format part d’aquest grup: Fusters
de Caldes, Selmarsa, Prodaisa,
Mas Llop Activity Camp, Balneari Vichy Catalán, Hotel
Melià-Golf Vichy Catalán,
B&P Maquinària per a Embotellament, Paeckel Clínica
Dental, PGA Catalunya Resort, Hotel Camiral, Balneari Prats, Petroselva, Construccions Jaume Quintana,
Promocions Viñals, Paper
Fabriano-Sadipal, Farré
Logístics, Cafeteria Restaurant Cal Nap, Hostal
Esteba, Bar Tèrmic, Bufet Gómez Echevarría

CA LDE S DE
MA LAV ELL A

EXPOSICIÓ

25 de juliol
fins al 8 d’a
gost
de 5 a 9h de
la tarda
Patrocinen

:

D’ençà dels inicis , el nombre de
caldencs que prenen part en l’organització del concurs s’ha consolidat
com un grup en continu moviment
que treballa en la promoció del concurs i que en la seva majoria, intervé en el judici (no hi ha fogueres)
sobre quins són els millors quadres
que participen en el concurs. A
banda de les tasques de judicar la
qualitat dels quadres que hi participen, aquest grup també és el que
s’encarrega del muntatge i vigilància
de l’exposició que queda instal·lada
durant els quinze dies posteriors
a la celebració del Concurs, sempre previ a la festa major. Enguany
aquest comitè organitzador ha estat
constituït per: Lídia Antonio, Martí
Bosch, Xavier Amores, Pep Casas,
Amadeu Fontán, Albert Gimenez,
Miguel Lopez, Miquel Paradeda,
Pep Rimbau, Mercè Rossell, Joan
Oltra, i Esteban i Daniel Villa.

del concurs. La seva procedència és
majoritàriament del Principat, amb
predomini de les comarques barcelonines i gironines. Lògicament
per la distància costa més d’atreure la presència d’artistes de la resta
de Catalunya encara que també en
venen, i de bons. També en les darreres edicions hem comptat amb la
presència de pintors amb origen al

País Basc i també al País Valencià
que en algun cas és gent que te lligams entre nosaltres.
Com a curiosa mostra de l’evolució
del Concurs us mostrem tres cartells anunciadors, en els que podem
observar el camí que va de l’amateurisme inicial a un treball de disseny
cada cop més elaborat.

Col·labore

n:

Advo cats,
Gabinet de Teràpies Naturals...i
no podem oblidar al nostre Ajuntament. Demanem disculpes pels
oblits.
El mateix hem de dir pel que fa
als establiments i comerços col·
laboradors que tenen un paper essencial el dia del concurs en l’atenció als pintors concursants, en l’acte
públic del veredicte, i en el muntatge de l’exposició de tota l’obra entregada i especialment la dels premiats. Aquests han estat entre d’altres:
Balneari Prats, Fontfreda Pintures,
Carns Anna Garcia, Inter4, Magma
-centre lúdic termal-, Pom de Flors,
Estètica Raquel, Balliu Export, Restaurant Ca la Manela, Cafeteria
Restaurant Cal Nap, la Caixa, Caviol Girona Distribucions i Cava Santacana, El Petit Fornet, Promocions
Port, Paper Fabriano-Sadipal, IC
Sistemes...etc.

L’esforç que s’ha fet per tal de tenir
cura de la participació i procurar
la fidelització dels artistes ha estat gran i ha tingut a veure amb el
manteniment de les dotacions de
premis i guardons i també, com
dèiem abans, amb l’atenció amb
que s’intenta que aquests artistes
se sentin ben tractats i atesos amb
consideració tenint en compte que
són peça principal en l’engranatge
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Serveis de dinamització
empresarial a Caldes de Malavella
Text: Jennifer Costa Avilés

L’Ajuntament de Caldes de Malavella, en el marc del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament de serveis de dinamització empresarial ofereix un servei de suport a les PIMES del municipi.
L’objectiu del servei és millorar la
competitivitat de les petites empreses del municipi, a partir de la detecció de les necessitats que tenen
en aspectes relacionats amb la gestió financera, comercial, organitzativa, etc.
Aquest servei, que està coordinat
per l’àrea de promoció econòmica i
el duu a terme una tècnica del Consell Comarcal de la Selva, ofereix
als negocis del municipi un servei a
mida donant-los resposta a les necessitats detectades en els diferents
àmbits ja sigui a través de tutories
i assessoraments individualitzats
o bé mitjançant tallers formatius
grupals i totalment gratuïts.
“Enguany s’han organitzat 3 tallers
formatius, de 2h de duració cadascun, on hi han participat fins a 32
empresaris del municipi”.
En el primer taller, que va tenir lloc
el passat 5 de març, estava dedicat a
“Com calcular el marge dels productes o serveis”. Gràcies a un consultor
i expert financer, els participants
varen poder aprendre com es fixa el
preu de venda, quin és el marge brut
comercial, com es calcula el marge,
Taller sobre màrqueting digital

Taller sobre administració electrònica

que és el punt d’equilibri i com afecta el preu a la viabilitat del negoci.
En el taller hi varen assistir un total
de 7 empresaris del municipi.
El segon i el tercer taller es varen
agrupar per oferir un projecte de
formació i assessorament en l’administració electrònica i màrqueting digital per al petit comerç.
Els objectius d’aquest projecte, que
comptava amb el suport de la Diputació de Girona, eren facilitar l’accés
dels empresaris a l’administració
electrònica (factura electrònica,
certificats digitals, signatura electrònica etc), així com incorporar el
màrqueting digital (xarxes socials,
e-marqueting, etc) per tal de potenciar-ne les vendes a través dels canals
de venda
online accessibles
al petit
comerç.
El projecte de formació es
trobava
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dividit en dues fases; una primera
de formació grupal tant en màrqueting digital com en administració electrònica i una segona, consistent en una visita personalitzada
als establiments dels empresaris
participants per ajudar-los a implantar les eines presentades en les
formacions grupals.

Els empresaris de Caldes
gaudeixen d’un bany de bosc
El passat dijous 28 de juny, alguns empresaris del poble varen viure en primera persona un Bany de Bosc al Bosc de
Can Fornaca sota el guiatge de l’Associació Sèlvans. Un Bany
de bosc consisteix en una estància tranquil·la i accessible a
tothom en un bosc terapèutic, majoritàriament mitjançant
guiatge i en grups reduïts.
Els beneficis en la salut i el benestar es potencien, entre d’altres,
gràcies a l’aerobiologia forestal, el caminar lent, el silenci, la
relaxació, la respiració conscient, i una (re)connexió amb l’entorn natural a través de tots els sentits. Aquesta visita era totalment gratuïta i adreçada especialment a aquells agents econòmics del municipi que poden ser-ne els principals prescriptors.

Nou desplegable “on
menjar i on dormir a Caldes
de Malavella”
L’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella està treballant amb un
nou material turístic que es podrà trobar ben aviat a l’oficina de turisme i a la web www.visitcaldes.cat. Es tracta d’un nou desplegable que recull
tota l’oferta gastronòmica i d’allotjament actual
del municipi i en diferents idiomes.
Aquest nou desplegable pretén ser un material complementari al plànol turístic ja existent
i substituirà el fins ara fulletó d’on menjar i on
dormir que va ser editat l’any 2016.
Per actualitzar-ne els continguts s’ha demanat
col·laboració als restauradors i als hotelers del
municipi amb l’objectiu de que la informació
que s’hi reculli sigui la més actualitzada i veraç
possible atenent l’elevat nombre de consultes que
es reben a l’oficina de turisme sobre restauració i
allotjament del municipi. S’espera que el fulletó
estigui disponible a l’oficina de turisme a principis d’agost.

Ambdós tallers han tingut molt
bona acollida entre els empresaris
del municipi i així ho recullen les
seves xifres de participants, on hi
han assistit una mitjana de 15 empresaris per taller.
En l’actualitat, els participants estan
rebent les tutories de 2h de durada
on els formadors els estan ajudant a
posar en pràctica aquestes aplicacions, afavorint així la seva implantació immediata.
Per a més informació sobre el servei de suport a les PIMES al municipi podeu contactar amb l’àrea
de promoció econòmica al 972 48
01 03 (Oficina de Turisme) o bé al
correu electrònic promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
AQUAE
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Inaugurada l’onze
d’agost la 17a
temporada de les visites
teatralitzades d’estiu
Sota el títol “3 i l’arqueòleg”, el passat dissabte 11 d’agost a
les 10 de la nit es va inaugurar la 17a temporada de les visites
teatralitzades d’estiu, una activitat d’indispensable assistència aquest any de Turisme Cultural.
Text > Regina Gispert

Fa disset estius que els actors que
interpreten uns fantàstics personatges de perfil de clown ens acompanyen amb noves aventures i sobretot amb molt d’humor. Aquest estiu
aquest grup de teatre anomenat
“Guies Ufissials” hauran de fer molt
més que de guies turístics; l’arribada
inesperada d’una personalitat molt
important els obligarà a fer d’amfitrions improvisats, sempre amb la
complicitat del públic.
Com a experiència cultural, les brillants visites teatralitzades, que se celebren els dissabtes dels mesos d’agost i
setembre, resulten sempre indispensables, però més especialment enguany
declarat Any de Turisme Cultural.
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V ol e u c o nèix er totes
l e s x a fa r der ies , fets i
c u r i os i tats de la v ila
termal?
T e n i u ganes de pas s ar
u n a n i t de dis s ab te
d i v e rt i d ís s ima?

Enguany, la temporada s’allarga fins
el dissabte 22 de setembre i es realitza una funció cada dissabte a les
22h.
Els visitants poden gaudir d’una nit
de dissabte divertidíssima passejant per les restes d’Aquae Calidae,
entrant dins l’ermita de Sant Grau,
el Castell de Caldes, la Casa Rosa,
descobrint l’interior del Doll de St.
Narcís i les fonts termals, la Plaça
de l’Aigua i les Termes Romanes.
La visita finalitza amb gran èxit al
Balneari Prats on s’ofereix un petit
refrigeri amb cava, aigües i xips als
participants.

L’entrada general té un preu de 10€,
i l’entrada reduïda (per a infants
d’entre 6 i 12 anys inclosos) de 5€.
Les entrades es poden adquirir de
manera anticipada, com cada any, a
l’Oficina de Turisme.
Mima’ t, as s ab or eix , c uid a’t,
r egala!

A més a més, amb una entrada general
es pot obtenir un 10% de descompte
en diversos establiments del municipi: Balneari Vichy Catalán, Balneari
Prats, Vermuteria La Gata Maula, Pub
Tèrmic, La Bodegueta de Caldes, Perruqueria Family Pèls, Botiga de roba
Liberty&Clothes, a les ludoteques Picarols i Pim-Pam i a la botiga de mobiliari exterior Balliu Export.
Es poden consultar els detalls dels
descomptes de cada establiment a
www.visitcaldes.cat.

La ruta de ciclisme europea
EuroVelo8 que uneix Cadis i
Atenes passa per Caldes
En el marc del projecte MEDCYCLETOUR (MEDiteranean CYCLE route for sustainable coastal TOURism) del programa INTERREG (cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional), l’EUROVELO és una xarxa de 15 rutes de llarga distància entre les quals s’hi troba la Ruta de la Mediterrània (la ruta n. 8) que uneix Cadis,
Barcelona, Caldes, Besiers, Mònaco, Venècia, Dubrovnik, Patres i finalment Atenes,
amb la opció de creuar el mar fins a l’illa de Xipre.
Text > Regina Gispert

Es tracta d’una ruta de 5.888 km a
través de la qual es creuen més de
10 països i es poden visitar 23 béns
declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. La ruta encara es
troba en fase de desenvolupament
en la major part del traçat amb l’excepció del tram de les comarques
gironines, gestionat pel Consorci de
les Vies Verdes, en què ja ha estat
desenvolupada la senyalització amb
les marques oficials de la xarxa EuroVelo.

Maurici direcció Vidreres per la Via
Augusta de Marina/Camí de Sant
Jaume.

El tram caldenc uneix Sant Feliu
de Guíxols i Sils. Entra a Caldes pel
Bosc de la Sureda des de l’encreuament de la nostra Ruta Verda Termal amb la Ruta del Carrilet, creua
la riera Benaula i Aigües Bones,
baixa pel Carrer de les Roques i finalment abandona Caldes pel Carrer Santa Maria i l’Avinguda Sant

Si algun caldenc intrèpid s’aventura
a agafar la bicicleta i anar resseguint
la costa mediterrània fins al Partenó
de l’Acròpoli d’Atenes, només haurà
d’anar seguint la senyalèctica de la
Ruta Europea com la que apareix a
la fotografia.
Més informació a www.eurovelo8.
com i a www.eurovelo.com

AQUAE
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Ja som més de mil seguidors a
Instagram! Moltes gràcies!
Les xarxes socials són una
eina molt potent per fer
arribar tot allò que passa al
poble a tots els veïns i veïnes
de Caldes de Malavella. Des
del departament de Comunicació de l’Ajuntament
s’intenta explicar quantes
més coses millor, de tots els
àmbits, per a totes les edats.
Volem que tothom senti i visqui el
poble! Seguir els perfils oficials és la
millor manera d’estar al dia de tot!
Recentment haureu vist que s’han
difós molt vídeos tant a Instagram,
Facebook i Twitter.
Cal aprofitar les possibilitats que ens
brinden les noves tecnologies, i és
per això que el vídeo ens permet dir
moltes coses. Perquè una imatge val
més que mil paraules, però una imatge en moviment... encara val més! Si
parlem de vídeos cal destacar tota la
feina que s’ha fet amb la campanya
Pre Festa Major. Mitjançant enquestes s’ha realitzat un joc divertit en el
que s’ha donat veu a moltes persones
diferents per saber... Què és el millor
de la Festa Major? Els candidats a hereu i pubilla també ens han donat un

cop de mà tot fent el compte enrere
per la Festa Major dins les stories divertides de l’Instagram. Quin menys
per la nostra Festa Major: un dels
esdeveniments més estimats a casa
nostra!
Altres vídeos que darrerament s’han
anat publicant han estat en forma de
resum de diferents esdeveniments
que han anat succeint al poble. Som
conscients que a vegades fa mandra
llegir una notícia, però des de l’Ajuntament volem posar-ho fàcil perquè
la informació arribi a tothom! Tam-

bé es vol remarcar que les xarxes
socials, així com aquesta mateixa
revista o el BIM estan a la vostra disposició. Si participes en una entitat,
si organitzes un acte, si vols comunicar res... fes servir les eines de comunicació municipals! Més que mai
les xarxes socials, així com al resta de
suports, són per a vosaltres!
Gràcies per seguir-nos a les xarxes
socials i per llegir aquestes ratlles,
Sense vosaltres tota aquesta feina
no tindria sentit. Molts likes i follows! Ens veiem a les xarxes socials!

Convivència
Mentre escric aquestes ratlles, estan fent obres a la Rambla. Imagineu-vos un compressor instal·lat davant mateix de casa meva, fent anar una barrina que no para en
tot el dia i que, a banda de l’asfalt i les voreres del carrer, va barrinant constantment
el cervell. Per acabar-ho d’adobar, a la casa del costat també fan obres i, per lo tant, a
la barrina de la Rambla s’hi han d’afegir els martells i les masses que van enrunant les
parets de cal veí. I no ens oblidéssim dels camions que treuen la runa. I a sobre, no et
pots queixar, perquè, com és molt natural, la Rambla s’ha d’anar reparant de tant en
tant i el veí te tot el dret del món a arreglar la casa...
Text > Antoni Mas

En aquestes condicions, la mínima
concentració necessària per estudiar o escriure música és gairebé
impossible. Per això sovint m’aixeco
del piano, desesperat davant la impotència de fer res de mínim profit,
per buscar un lloc a recés d’aquell
tràngol que sacseja la casa des del
menjador a la cuina i des de l’eixida
al despatx.
Un d’aquests dies, vaig sortir al carrer per anar a fer un volt i procurar
deslliurar-me una estona d’aquell
martiri. De tornada, un parell dels
obrers que s’havien convertit en el
meus botxins, estaven asseguts al
banc de davant de casa, esmorzant
tranquil·lament.
- Nois, em matareu- em vaig exclamar.
- Nosotros hacemos nuestro trabajo...
no tenemos la culpa del ruido. -es va
excusar un d’ells. Jo els vaig dir que
ja ho entenia, però que d’una manera o altre m’havia de desfogar.
Vàrem entrar en conversa i em varen explicar que eren del Marroc i
que feia un temps que vivien i treballaven aquí. En general, estaven
a gust, però es queixaven del tracte
que de vegades rebien per part de
certa gent, pel fet de ser forasters.
Jo els vaig contestar que ja sabia de
que anava la cosa. Els vaig explicar
que també havia treballat temporades en altres països de nivell de vida
superior i que coneixia els efectes de
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la discriminació que això comporta.
Concretament quan en una pensió
de Hèlsinki em vaig topar amb un
rètol que deia: “No se admiten italianos ni españoles”.

L’un va acceptar de seguida, afirmant que ja es refiava del “0,0” que
figurava a l’envàs. L’altre va ser més
exageradament prudent i va preferir un got d’aigua fresca.

Animat segurament pel fet de sentir-se tractat correctament, un dels
obrers es va decidir a oferir-me un
parell de rosquilles de les que estava
menjant. Francament, no em venien de gust perquè acabava d’esmorzar, però...

El cas és que d’aquella situació sorgida espontàniament, tots plegats
en vàrem sortir reconfortats. Els
dos forasters, perquè es varen sentir
tractats dignament i amb certa cortesia. I jo mateix, perquè vaig tenir
ocasió d’aplicar aquella teoria tan
predicada -com poc practicada- de
la convivència.

El fet de tenir la pell
blanca no ens atorga
cap mena de privilegi,
ni la pertinença a una
societat avançada cap
supremacia.
- Las ha preparado mi mujer, tal
como se hacen en Marruecos- em va
dir.
Davant aquest argument, i per evitar que es sentissin menyspreats,
vaig acceptar.
- Moltes gràcies, son molt bones
-vaig dir per quedar bé, tot i que les
trobava exageradament dolces.
- No us vindria pas de gust una cervesa fresca?- vaig afegir per agrair el
compliment.
- En tinc sense alcohol- em vaig
afanyar a remarcar, conscient que
la seva religió els prohibia aquesta
substància.

Sembla mentida que costi tant
d’acceptar que entre totes les ètnies
i races s’hi pot trobar gent bona i
gent dolenta i que el fet de tenir la
pell blanca no ens atorga cap mena
de privilegi, ni la pertinença a una
societat avançada cap supremacia.
Sense anar més lluny, aquí teniu
el trist exemple de “La manada”.
Aquella colla d’indesitjables que
s’auto-defineixen com un ramat de
bèsties (que no me’n guardin cap
cadell), tenen la pell com jo i s’han
criat en una societat com la meva.
I ja veieu com actuen... Aquests sí
que mereixerien ser apartats de la
nostre societat i viure entre les feristeles amb les que tant s’identifiquen.
Ves per on, potser tindré un problema: Veja’m si resultarà que ara que
havia aprés a no ser racista, aquesta
colla d’energúmens em faran tornar
classista...
AQUAE
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Arquitectures
a Caldes de
Malavella, i
5è.
Ens els articles anteriors
d’aquesta sèrie ens hem
centrat en les etapes en que
es pot separar l’evolució de
Caldes durant el seu creixement, de finals del segle
dinou al final del primer
terç del segle vint.
Text > Martí Bosch farreró

En aquesta època, el Termalisme
entès com a, simplement, “fer les
aigües” esdevé en el costum d’estiuejar en una població termal com la
nostra. Això va comportar la construcció de noves zones urbanes que
indirectament varen ser una mostra
de cada una de les tendències arquitectòniques més a la moda de cada
etapa.
A Caldes tenim una molt clara diferenciació entre l’eclecticisme de les
primeres edificacions com podrien
ser la casa Pla i Deniel o el Balneari Prats; el corrent, m’agradaria
definir-lo com a tardo-modernista,

1

centrat bàsicament a la urbanització
Recolons (La Rambla), (nota 1); i el
noucentisme de la urbanització de
La Granja.
La diferència de Caldes amb algunes
poblacions de característiques semblants (en el sentit del Termalisme)
com podrien ser La Garriga, Caldes
d’Estrac (Caldetes), o Caldes de
Montbui, és que a casa nostra es va
donar un decalatge molt clar entre
el moment de l’edificació de cadascuna de les àrees i que en canvi en
les poblacions que hem esmentat, el
fenomen majoritari o bé és el Modernisme, o bé, el creixement es
concentra en una sola àrea urbana
on es barregen els diferents estils.
Una altra diferència entre Caldes
i d’altres poblacions, és que a casa
nostra no podem parlar d’una relació directa entre corrent arquitectònic i arquitecte concret. A la Garriga, és l’arquitecte Raspall amb casa a
2

la població; i un altre exemple seria
Vilafranca del Penedès amb l’arquitecte Santiago Güell ( en aquest cas
no parlaríem de termalisme donat
que el màxim esplendor econòmic
es deu a l’etapa post-fil·loxera i al
creixement de les exportacions vinícoles degudes a la manca de braços a França per la Gran Guerra).
S’ha de dir però, que no es disposa
d’informació suficient com per negar aquesta possible vinculació amb
arquitectes. Sí la tenim a les obres
dissenyades per l’arquitecte Blanch,
de qui parlàvem en el 4rt article de
la sèrie.
Podem doncs suposar que foren els
Mestres d’obra, amb les instruccions
dels propietaris que promovien els
edificis amb el seu propi peculi, els
que donaren forma a l’estil de cadascun dels edificis. Evidentment
aquests degueren comptar amb l’ajut
de la menestralia de la Vila. I ara entrem en la matèria d’aquest cinquè i
darrer article d’aquesta sèrie.
Sobresortint per damunt dels altres
treballs artesanals, hi ha dos interessants detalls arquitectònics que es
donen amb força freqüència en els
edificis aixecats a Caldes al llarg dels
quaranta anys de que venim parlant:
El primer seria la forma de dent de
serra utilitzat sovint com a element
decoratiu.
Pel que fa a la utilització de la forma en dent de serra, el meu magí
em porta sempre a aquesta forma
de disposar els carreus que podem
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observar en l’àbsida central
de l’església ( i m atg e 1 ) . Aquest
element és particularment interessant en l’església de Sant
Esteve pel fet de combinar
dos tipus de carreus: un de tallat en pedra normal, i un altre de tallat en pedra volcànica. Per més que ho he intentat
no recordo haver-ho vist en
cap altre lloc. Evidentment la
meva desmemòria no nega la
possibilitat de l’existència d’altres exemples d’aquesta particular disposició.
Us mostrem diferents edificis
d’època modernista de Caldes, on s’utilitza aquesta tècnica , com ara un detall de la
Casa Bell-Estar ( i m atg e 2 ) i la
casa de la Rambla número 29
( i m atg e 3 ) .
El segon és un element de
fusteria que acostuma a complementar les persianes de
tancament de les finestres.
Una peça de fusta calada més
o menys corbada que anomenarem gelosia. L’arc escarser
utilitzat en portes i finestres
del Modernisme, i també els
de formes més o menys lobulades varen donar lloc a la uti-

4

lització d’aquest element que
permetia el tancament total
de la finestra.
Aquest treball de fusteria no
és ni de bon tros exclusiu de
Caldes. Ara bé, l’ús que se’n fa
a Caldes esdevé quasi bé endèmic. En les altres poblacions que he visitat per contrastar aquestes particularitats, el
seu ús és molt concentrat tan
espacialment com cronològicament. I així us oferim per
exemple una fotografia feta
a l’Illa Raspall de La Garriga ( i m atg e 7 , n o ta 2 ) , a l’edifici
de Can Barbey. Pel que fa a
Caldes, hem escollit diverses
mostres d’aquest element que
podem trobar en un munt
d’edificis. La tria n’inclou un,
el de Can Moragues ( i m atg e 4 )
al carrer de Santa María, que
ens sembla especialment interessant donat que l’edifici
és de difícil adscripció a cap
corrent arquitectònic concret,
i menys a l’etapa modernista.
També us mostrem un exemple de la Casa Quintana ( i m atg e 5 ) , i de la Casa Bell-Estar
( i m atg e 6 ) .

5

6

7

No ta 1/ Devem a l’incansable Antoni Vila la trobada d’una pàgina del “Diario de
noticias y avisos de Gerona” del dia 23-10-1898 on s’informa de la inauguració de la
Rambla Recolons. Sembla doncs que les construccions que s’hi troben, difícilment les
podríem situar abans d’aquesta data.
No ta 2/ Devem aquesta fotografia a la gentilesa de l’equip de tècnics de patrimoni
de l’ajuntament de La Garriga. Pel que fa a la seva autoria la fotografia és de Arantza
Guilera.
No ta 3/ La resta de fotografies les devem a la també inestimable ajuda i autoria d’en
Sebastià Cornellà.
AQUAE
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Monument megalític o terme de
grans dimensions? La “Pica de
les Bruixes” un altre element
patrimonial desaparegut
Entre els pocs documents que es conserven del fons patrimonial Solterra, descendents
de la família Cruïlles-Sitjar, membres de la petita noblesa gironina amb origen a la
Casa Parella de Caldes, ara Cal Ferrer de la Plaça, n’hi ha dos que fan referència a la
“Pica de les Bruixes”.
Text > Marc Martínez i Comas

El primer document que vaig trobar a l’Arxiu Històric de Girona fou
un plànol fet a mà de les propietats
de l’extrem nord del veïnat d’Israel.
Aquet plànol mostra les diferents
propietats des dels límits amb Franciac (Can Català i Can Gelabert del

Bosc) fins a Ca l’Escarrà per una
banda, i la riera de darrere Can
Rifà, per l’altra. Aquest plànol segurament formava part de la documentació sobre un litigi que havien
tingut els Cruïlles amb els amos de
Can Solà del Bosc perquè enmig de
les dues propietats hi ha una gran

porció de terreny designada “terreno de la qüestió” però, potser, el
més interessant és la marca i el nom
que apareixen en l’extrem oriental,
just sobre la rosa dels vents que ens
marca l’orientació del plànol.
Primer hi vaig llegir “pica de les
trujas” i no li vaig donar gaire importància interpretant que es tractava d’un abeurador per aquest tipus d’animals, però dins el mateix
fons vaig trobar un altre document
molt interessant: la venda que fan
les germanes Solà del Mas Solà del
Bosc el 1822 a un negociant de Sant
Feliu de Guíxols de nom Gayetano
Daltabuit. Aquest document descriu totes les finques que formaven
part d’aquesta heretat amb les seves
afrontacions i senyors directes. La
descripció més interessant és la que
ens descriu una peça de terra de 66
vessanes que havia format part del
Mas Banyut, desaparegut. Aquesta
finca apareix ben situada en el mapa
anterior i ens diu que afronta a llevant “ab són mas Llambart mediant
camí de Caldes a Franciac en que se
troba 1 Pedra Dreta anomenada la
Pica de las Bruxas ...”. Aquesta petita
descripció ens dona una informació
molt important i és que, a banda de
confirmar-nos la ubicació del mapa,

Cròquis de l’Arxiu Històric
de Girona (Fons Solterra) i representació
actual sobre fotografia aèria.
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Pedra del Diable (Santa Pau)
tal com apareix en un dibuix de l’any
1872 de Joaquim Vayreda.

ens explica que no es tracta d’una
pica per emmagatzemar aigua sinó
d’una pedra dreta.
El nom de Pedra Dreta ja ens diu moltes coses i és que fins a finals del segle
XIX, amb els primers estudis sobre
megalitisme a Catalunya els menhirs
eren anomenats “pedres dretes”. Si
busquem la definició de menhir trobem: Un menhir és un monument
prehistòric, megalític, que consisteix
en una gran pedra de forma allargada, plantada a terra en posició vertical. El mot prové del bretó maen,
‘pedra’ i hir, ‘llarga’, que va ser adoptat pels prehistoriadors i ja ha passat
al llenguatge comú. En català, s’han
anomenat tradicionalment pedra
dreta, pedra fita, pedra llarga...
Fins i tot el fet d’anomenar-la pica
segurament ens dona més detalls i és
que la paraula pica a banda del significat d’aigüera té molts altres significats
però tots ells designen objectes llargs,
prims i més o menys punxeguts.
Per tant podem dir que es devia
tractar d’una pedra clavada a terra
de certes dimensions com per servir de punt de referència i amb una
forma allargada. Tot i així, es fa difícil dir si es tractava d’un monument
prehistòric o d’un terme o fita amb
un origen més recent, romà o medieval. Actualment, els arqueòlegs i
historiadors consideren que molts
dels menhirs existents, si no s’han
pogut excavar, cal posar en dubte
la seva datació com a prehistòrics.
El fet de dir-ne de les Bruixes també
és molt significatiu, tradicionalment a
Catalunya s’han identificat amb bruixes i dimonis tots aquells llocs relacionats amb ritus pagans i, molt sovint,
amb presència de megalits. És típic el
nom de pedra del diable per a molts
menhirs d’arreu de les nostres comarques. En d’altres llocs és relaciona
amb bruixes els antics llocs que ser-

vien de comunidor, on els mossens
realitzaven ritus ancestrals per tal de
foragitar les calamitats, però aquest
no sembla el nostre cas.
Prop de la nostra vila existeixen diferents zones amb presència megalítica important com les Gavarres i l’Ardenya i en alguns d’aquests menhirs
s’hi explica una llegenda ja recollida
el 1877 per en Narcís Viñas que ens
diu que “una noia de les rodalies de
Girona havia d’anar a veure el seu
promès i, per fer-ho, havia de creuar
el riu però unes fortes tempestes s’havien emportat la passera per on havia de passar i contemplava la riuada
desesperada. El diable, sempre atent a
qui podia entabanar, se li aparegué i li
proposà fer un pacte, li construiria un
pont de pedra aquell mateix vespre,
només amb una condició: si el pont
estava acabat abans de la mitjanit ella
li donaria la seva ànima. El diable
va mobilitzar un exèrcit de bruixes
i bruixots per fer l’obra el més ràpid
possible però en tocar l’última campanada de les dotze l’última pedra
encara no era a lloc i les bruixes que

la portaven volant, espantades per la
reacció del diable davant el seu fracàs,
la van deixar caure allà mateix per on
passaven i van fugir corrents.” Aquesta llegenda amb multitud de versions
s’explica en molts llocs de Catalunya
com a justificació popular per a
l’existència de menhirs. Per exemple,
s’explica a Sant Sadurní de l’Heura, a
la Pedra Dreta de Can Mateu de la
Creu (municipi de Cruïlles), on se
situa l’acció al Pont Major. A Vallvanera (Castell d’Aro), a la Pedra de les
Goges, es diu que el pont en qüestió
era el Pont de Pedra, o a la Pedra del
Diable de Santa Pau, el pont del Dimoni de Santa Eugènia. Qui sap si
a Caldes també existia una llegenda
semblant per la nostra pedra dreta.
1. Mas Llambart és el nom històric de
Can Solà Gros ja documentat el 1211 i
que, en passar a ser propietat dels veïns
amos del Mas Solà del Bosc, va canviar
de nom tot i que s’hi afegí ... Gros i ...
del Bosc per a diferenciar-los.
2. Agraeixo a l’Elvis Mallorquí que m’hagi
ajudat a interpretar aquest nom ja que,
en el document original, jo hi llegia de tot
menys Bruxas.

AQUAE
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Gerard Sarrà Alsina: El
caldenc que entrenarà
als benjamins del Barça,
després de passar per
Dubai.

vell de vida i de luxe elevadíssims.
Pensa que fa 30 anys allò era un solar entre el desert i la platja i ara tenen, per exemple l’edifici més alt del
món o una estació d’esquí artificial.

Era la oportunitat
per la que tant havia treballat. Podia
professionalitzar la
meva feina, i a més
fer-ho a través del
Barça.

En Gerard Sarrà Alsina (Caldes, 1988) és dels afortunats que ha convertit la seva passió en professió.
Gairebé es podria dir que va aprendre a xutar la
pilota quan va començar a caminar. Es va iniciar a
l’UE Caldes, va passar pel Llagostera i des de fa
dos anys treballa al Barça. Encara que té estudis
de professor de secundària sempre s’ha dedicat al
futbol.
Text > Mateu Ciurana

“Vaig començar a jugar amb el club
d’aquí Caldes als 4 anys i als 15 em
vaig fer càrrec d’entrenar als petits.
Tenia clar que volia entrenar, aquesta era la meva vocació. Per això vaig
decantar els estudis cap a INEF o
CAFE, que ve a ser el mateix. Després de la carrera vaig fer un màster
en nutrició, i el formació de professorat, però també em vaig anar
especialitzant en el futbol que era
la meva prioritat. Vaig acabar traient-me tots els títols d’entrenador.
Podria -si es donés el cas- entrenar
a primera divisió, vaig treure’m el títol de coordinador i vaig fer el màster de direcció esportiva en futbol. ”
La professionalització et va venir
amb l’UE Llagostera?
No encara. De fet, vaig arribar a la
UE Llagostera de la mà d’un company, i en aquell moment es tractava d’un club petit de poble com
qualsevol altre de la zona. Després
d’una primera temporada fent d’entrenador d’un equip infantil, em
van encomanar la coordinació i entrenament de més de 400 jugadors.
Va ser una etapa molt maca perquè
vam passar de ser un equip de po54
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ble a un dels millors equip de futbol
base de Catalunya.
I al Barça com hi arribes?
Va ser el 2016. Jo estava al Llagostera, vaig enviar un currículum, em
van cridar, vaig fer unes proves i em
van fitxar per l’Escola del Barça.
Ho expliques com si fos una cosa
fàcil.
De fet va anar així. Vaig estar un
temps simultaniejant l’activitat a
Llagostera i a Barcelona entrenant
nens de 10 a 12 anys. El currículum el vaig enviar perquè m’interessava poder anar a fer un campus a
l’estranger perquè el Barça fa molts
campus d’estiu arreu del món, però
em van dir que els interessava el
meu perfil i em volien treballant a
Barcelona.
I d’aquí, a Dubai!
Sí, l’entitat buscava directors per a 6
escoles escampades pel planeta i jo
vaig opositar per a Dubai i em van
agafar. I a l’agost passat vaig fer les
maletes i cap allà. Era la oportunitat
per la que tant havia treballat. Podia professionalitzar la meva feina,
i a més fer-ho a través del Barça. Es

tractava de rellançar l’escola més
antiga de l’entitat a l’estranger i ho
vaig aconseguir. La vaig deixar amb
uns 700 nens.
Com és Dubai?
És un emirat amb una ciutat molt
luxosa i moderna. Quan vaig arribar va ser impressionant veure
aquells gratacels i aquell ambient
cosmopolita amb empresaris i executius de tot el món. S’hi veu un ni-

Deu ser una terra d’oportunitats
per a fer-hi negocis.
No es paguen impostos i hi ha grans
empreses de construcció i serveis.
De fet, anant pel centre un té la
sensació que es mou per una ciutat
com d’Amèrica o Europa. També hi
ha treballadors que viuen explotats
a les obres, molts son de l’Índia o el
Pakistan.
I el Barça és conegut?
Sí, encara que el seu esport nacional és el criquet. Però com que hi ha
tants d’estrangers el futbol va arrelant. I, per descomptat Barça és una
marca global conegudíssima. De
seguida et pregunten si coneixes en
Messi. Imagino que d’aquí uns anys

el futbol haurà agafat la força de primer esport. Per això hi som; I també
per a detectar talents.
Buscant el nou Messi?
Amb la diferència que els temps i
les lleis han canviat. Ara no es pot
fer venir cap jugador fins que no
tingui 16 anys. Ni tant sols buscant
feina als pares. Per a fitxar un menor d’aquesta edat hauria de ser que
es pares ja tinguessin arrels al país.
De fet, aquest no és l’objectiu de
la Barça Academy; el Barça el que
busca amb les seves escoles internacionals, és oferir la possibilitat que
qualsevol nen/a pugui créixer com
a jugador i persona amb els valors
i estil de joc del Barça als cinc continents.

La detecció de nous talents forma
part de la teva feina actual.
Si em van reclamar a Barcelona i a
partir del setembre m’ocuparé de
l’equip benjamí (9 anys) i això implica la captació, visitar camps, veure molta mainada...
I aguantar pares que creuen que
tenen en Messi a casa...
L’entitat té molta cura que els pares
no perdin el mon de vista. La meva
feina és buscar els millors d’aquesta
edat i portar-los al Barça. És tot un
procés d’ullar-los, convidar-los a algun entrenament i mirar d’incorporar als que tenen més possibilitats.
És tota una responsabilitat i una
feina molt maca. Et desitgem
molt sort, Gerard.
AQUAE
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Escola Sant Esteve

Ens ha passat aquest curs molt ràpid!
El dia 13 de juliol, juntament amb les
famílies i, ballant amb en Jordi Tonietti,
vam dir-nos adéu.

A finals de juny l’escola va rebre un regal molt especial que
volem compartir amb tots vosaltres.

Què fem quan no hi sou?

Però, la llar encara no ha tancat les
seves portes, fins a finals de juliol treballem sense alumnes. Tot i la feinada,
des del primer moment, l’equip educatiu ha trobat a faltar als infants. Com
enyorem les abraçades, xerrades, rabietes, crits.... Quantes anècdotes que
recordem! Ara toca un treball menys
gratificant: netejar, programar, debatre, proposar noves activitats, retallar,
dibuixar.... Però la fem amb il·lusió
perquè al setembre, quan tornem, trobeu la llar “bonica”. Volem sorprendre
a les famílies que aquest curs passat ja
veníeu i impressionar a les noves benvingudes. Esperem que els canvis us
agradin. Tot és per millorar. El que no
ha canviat, ni canviarà, és la il·lusió,
l’entusiasme, compromís i el treball de
totes les educadores. No ho entenem
ni nosaltres mateixes, encara no hem
acabat i ja tenim ganes que arribi el
setembre per retrobar i conèixer als
nostres “nens i nenes”.
L’ensenyament que deixa petjada no
és el que es fa de cap a cap, sinó de
cor a cor.
Howard G.Hen

Un tresor

En Biel de P5 ha estat 3 anys al centre fent escolarització
compartida amb Font de l’Abella. Com altres alumnes, en
Biel té un trastorn anomenat autisme o trastorn de l’espectre
autista. Aquest curs finalitza la seva etapa a l’escola i els
seus pares, en Marc i l’Anna van regalar al grup i a l’escola
un conte molt especial. El conte explica amb tota la tendresa, claredat i amor el que és en Biel i el que és entendre
l’autisme i qualsevol trastorn o diferència que pugui afectar
qualsevol alumne. Ens ha emocionat especialment aquest
conte per tot el que hem viscut al costat d’en Biel i tot el que
viuen les famílies que tenen fills amb dificultats. És per això
que volem compartir-lo amb totes les famílies de l’escola per
molts motius: per sensibilitzar-vos, per ajudar-vos a entendre,
per reconèixer la feina de la seva família, d’ell, de la Isabel
la seva vetlladora, de la Betlem la seva tutora i sobretot dels
seus companys i companyes de P5 que han estat l’exemple
més gran d’inclusió. Com a escola estem molt orgullosos
d’haver comptat amb l’experiència de tenir amb nosaltres
en Biel i de poder fer que a l’Escola Sant Esteve la diferència
sigui la normalitat.

Els hi va explicar que l’autisme afecta cada
persona d’una forma diferent. Que cap persona
amb autisme és igual a una altra.
I el Dr. Sardina els va ensenyar
a comprendre’m millor.

A l’escola de Caldes he après moltes coses i espero que els meus
companys també hagin après a entendre els nens que tenim
capacitats diferents a les seves.
Sempre me’n recordaré de tots vosaltres:

Carla Luc
as
Oscar Eloi
Aina Joel Aitana
Xim
Ir
un
e
a
ena Izan
Emm
Ana
ura Isabel
Ayoub La Noah
La
ia
Ian
Nolan
Isaac Marc
u
Erik B
rna
etlem A Èric
Alba
Hanah

tinc autisme

El meu nom és Biel i tinc 6 anys.
M’encanta moure’m, córrer i saltar.
Vaig néixer el 23 d’octubre del 2011 i visc a Caldes
de Malavella. Els meus pares es diuen Marc i
Anna, i tinc un germà petit que es diu Arnau.
La meva família diu que sóc un nen molt especial,
diferent i únic.

Sens dubte, us recomanem aquesta lectura!

El doctor em va diagnosticar trastorn de l’espectre
autista, també conegut com autisme. L’autisme és
un grup de trastorns del desenvolupament que
afecten la interacció social, la comunicació,
aspectes sensorials...
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Sóc

“L’autisme no té cura, no deixarem de ser com som, però
si teniu paciència amb nosaltres, podreu comprovar que
podem ser tant meravellosos i únics com qualsevol altra persona.”

Poc després els meus pares em van portar
a un especialista, el Dr. Sardina.
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A partir dels 12 mesos, no feia cas quan em cridaven
pel meu nom, em molestava que em toquessin (i
encara em molesta una mica), a vegades m’enrabiava,
no jugava com els altres nens i nenes, i tenia uns
costums diaris molt estrictes.

He anat a la llar d’infants fins els 3 anys i després he
fet P3, P4 i P5 a dues escoles.
Els dilluns, dimarts i dimecres he anat a l’escola d’educació
especial Font de l’Abella. En aquesta escola som 4 nens
a l’aula i junt amb les educadores, m’ajuden a aprendre, a
parlar i a fer activitats.
Els dijous i divendres vaig a l’escola Sant Esteve de
Caldes, som molts nens i nenes a la classe. La Betlem, la
professora, i tots els meus companys m’ensenyen a jugar
i saber relacionar-me amb ells. A la classe també estic
acompanyat de la Isabel que m’ajuda a fer les activitats.
El curs que ve aniré tots els dies a l’escola d’educació
especial, així podré fer activitats més adequades a les
meves capacitats, classes amb la logopeda, musicoteràpia,
psicomotricitat, teràpia amb gossos.... M’encanta anar a
l’escola!

Coses que
m’agraden
Saltar
Córrer
Anar al parc
Anar amb bici
L’aigua
La sorra de la platja
Menjar macarrons
El mòbil
Fer equilibris
Les atraccions

Coses que
no m’agraden
Els sorolls forts
Tenir gana
Estar quiet
Que em parlin ràpid
Anar a la perruqueria
Disfressar-me
Els espais amb molta gent
Els jerseis de llana
Canviar de plans a última hora
Que em tallin les ungles

L’autisme no té cura, no deixarem
de ser com som, però si teniu
paciència amb nosaltres, podreu
comprovar que podem ser tant
meravellosos i únics com qualsevol
altra persona.

AQUAE
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Escola La Benaula

Informació sobre el projecte ERASMUS:
Working cooperatively as chipset
¿VOLS LLOGAR O VENDRE CASA TEVA?
¿BUSQUES CASA PER LA ZONA?

La Benaula és una escola de primària amb nou nivells i 257 alumnes.
El Claustre de professors està format
per 21 mestres i dos assistents. Actualment, el nostre debat és com fer
front a la gran diversitat d’alumnat
i la seva falta de motivació pels
coneixements tradicionals. Creiem
que la metodologia cooperativa i
una millora en l’aprenentatge de les
eines TIC/TAC milloraran la seva
motivació involucrant-los en un aprenentatge més significatiu.

CONSULTA
LES NOSTRES
OFERTES

Fem valoracions d’immobles
Realitzem cèdules
d’habitabilitats i certificats
energètics a molt bons preus

Un dels nostres objectius és començar un projecte que representi, no
tan sols un valor afegit en la motivació i l’aprenentatge significatiu dels
alumnes i mestres, sinó que també
contribueixi a desenvolupar un sentiment general de pertinença a la
comunitat europea.
Un altre dels nostres objectius, és
ampliar el treball amb projectes europeus eTwinning a altres assignatures, a més de a l’aula de llengua
anglesa i establir llaços cooperatius
amb altres escoles europees. Aquesta és una de les raons per la que necessitem desenvolupar un aprenentatge més profund en noves eines
TIC/TAC i aprendre a integrar-los
dins el procés d’aprenentatge del
nostre l’alumnat.
L’equip coordinador del nostre projecte són 5 membres del claustre:
L’Anna Sánchez, directora del centre; La Iolanda Moya, mestra de
llengua anglesa amb experiència
en l’aprenentatge cooperatiu a
través de projectes eTwinning (projectes europeus), noves tecnologies i coordinació d’equips; L’Anna
Segurañas, mestra de música amb
experiència en treball cooperatiu,
tutorització, amb bon coneixement
de les noves tecnologies i amb nivell
C1 de llengua anglesa; La Marta
Teruel, mestra tutora, especialista
en educació infantil i primària, amb
58
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Ens avalen més de 20 anys
d’experiència en el sector
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bon coneixement en noves tecnologies, amb formació en treball cooperatiu i experiència en el treball
d’equip directiu i nivell B2 de llengua anglesa; La Jou Martín, mestra
especialista en educació infantil, treball cooperatiu i noves tecnologies i
nivell de B2 en llengua anglesa; La
Lídia Martínez, mestra de primària
especialista en educació musical i
llengua anglesa; I tota la resta del
Claustre, que es mostra compromès
en el desenvolupament del projecte.
El model d’ensenyament finès serà el
primer que ens obrirà les portes en
una primera visita (job shadowing)
a l’escola Mäntykankaan koulu de
Kokkola (costa oest de Finlàndia)
on s’hi traslladaran durant una setmana tres membres del claustre per
aprendre i entendre sobre el model
educatiu del país i començar el nostre propi itinerari. Seguidament, es

duran a terme diferents mobilitats de
mestres per assistir a quatre cursos
diferents d’aprenentatge a la ciutat de Dublin i Florència. Durant el
mes de Maig, esperem l’arribada
al nostre centre de cinc membres de
l’escola Mäntykankaan koulu per
aprendre, entendre el nostre model
educatiu i, evidentment, intercanviar
idees i extreure’n conclusions i aprenentatges després de les mútues visites.
Tots aquests aprenentatges es convertiran en sessions d’aprenentatge
per la resta del Claustre durant el
proper curs. Seran els propis participants a les mobilitats d’aprenentatge que actuaran com a formadors
de tot l’equip de mestres de l’escola.
L’objectiu final és que tot aquest coneixement repercuteixi directament
en la manera de treballar de l’alumnat de l’escola.
AQUAE
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Coral Cantaires de Caldes
A reveure, SIMÓ!
Pràcticament, d’un dia per l’altre, en Simó ens ha
deixat. Cantant a Girona pel Temps de flors, tots
plegats, ningú ens esperàvem pas que pel proper
concert a Malgrat, a mitjans de juny, ja no poguessis
cantar amb nosaltres, i que pel concert de Figueres,
la teva ciutat, que tanta il·lusió et feia, ja no hi series.
El teu inesperat comiat ens ha fet reviure moments
compartits, i els hem deixat fluir, lliures i desordenats, gaudint de nou la teva companyia. Hem recordat vivències i anècdotes del teu pas per la nostra coral. Quantes complicitats que seran ben nostres per
sempre més! D’aquesta manera, Simó, t’hem viscut
una altra vegada.

Colla gegantera i grallers escaldats
L’últim cap de setmana d’abril vam
gaudir de valent amb la Festa de la
Malavella! Després de moltes setmanes d’assajos intensos, va arribar el
dia començant pel pregó del divendres, la petita cercavila i la representació de la llegenda de la Malavella
el dissabte i la pujada a Sant Maurici -una mica passada per aigua- el
diumenge. Nosaltres posem el nostre
granet de sorra perquè la festa sigui
lluïda, però sense tots vosaltres, això
no seria possible. Moltes gràcies!
Durant aquests mesos hem fet altres

activitats al poble: vam organitzar
Sant Joan -tot un èxit amb el canvi
d’ubicació-, vam participar a la festa
de final de curs de l’escola La Benaula
i de l’escola Sant Esteve, vam fer una
visita a la residència Tesar, al centre
de les Germanes Hospitalàries i vam
anar a l’Aplec de la Sardana. A més
a més, hem rebut a la casa dels gegants la visita dels nens i nenes de les
dues escoles i del casal d’estiu.
Pel què fa a les sortides, una petita
part de la colla va anar a Puigcerdà

a ajudar als geganters del poble ja
que no tenien grallers ni tabalers i
els faltaven portadors. Poder-nos
ajudar entre nosaltres ens agermana
encara més amb les colles veïnes.
També vam participar a les sortides
de Sant Iscle de Vallalta, Llagostera,
la Vila Gegantera a Breda i Flaçà.
Per últim, volem destacar que el
diumenge 29 de juliol vam assistir
al bateig dels nous gegants de Sant
Feliu, l’Angelina i en Feliu II -del qual
en vam ser els padrins.

Allà on siguis, Simó, segur que no hi faltarà aquest
anhel de viure ni la tossuderia gairebé insolent de
no deixar perdre cap moment, d’aprofitar qualsevol
avinentesa per oferir un somriure, una paraula acollidora, un comentari reconfortant, una cara amable,
una solució a un problema inesperat. Aquí, tu ja no
hi ets, però amb els múltiples Simons que hem recordat, que hem reviscut, que hem repassat, no dubtis
que seguirem cantant per no perdre el to que ens
has donat.

Castellers de les Gavarres

Xarxa de dones de Caldes

Els castellers et convidem a sopar

Campanya contra el sexisme en el marc de la Festa Major de Caldes

Dins la campanya que estem fent els
Castellers de les Gavarres per
ser cada dia una colla més gran, més
propera i més de casa, durant tot el
setembre, acabarem els assajos dels
divendres (de 9 a 11 al polivalent de
Llagostera) amb un sopar gratuit i
obert a tothom.

Des del Consell de Dones de Caldes, enguany hem
continuat amb la campanya contra el masclisme i les violències sexuals en el marc de la Festa major.

Vine i prova d’enfaixar-te, gaudeix
de fer pinya, i si ets més agosarat,
prova de pujar un pilar o un castell
i sent la grandesa de ser part d’una
estructura humana. Tenim xarxa de
seguretat i mans expertes que guien
cada pas per seguir com fins ara,
amb gairebé tres anys de funcionament com a colla i zero caigudes a
dia d’avui.
T’esperem per compartir un assaig,
un sopar, sortejos, jocs i alguna que
altra sorpresa que tenim per tu.
I ja que véns, porta als pares, germans, fills, amics, veïns i coneguts
que tothom hi és benvingut i com
més serem, més riurem, i millor castells assajarem.

S’ha instal·lat una parada “Punt Violeta” a fora de l’envelat
, la primera nit de la festa , per tal d’informar i sensibilitzar
a la població sobre el tema . Fent difusió de braçalets, cartells, i díptics que conviden a la reflexió .
La violència sexual i els abusos sexuals comprenen qualsevol acte sexual NO CONSENTIT per les dones .

de naturalesa sexual.
El desfogament i cert descontrol que es donen en moments
de festa mai han de ser motiu ni excusa per permetre cap
tipus d’agressió.
Com a Xarxa de Dones i des del Consell de Dones continuarem treballant i ampliant la campanya al llarg de l’any
per tal d’aconseguir millor incidència i efectivitat. I com a
objectiu final aconseguir que Caldes sigui un poble lliure
de sexisme.

La violència masclista pot tenir diverses formes, unes són més
visibles, agressió física, abús sexual, però d’altres són més
subtils i passen més desapercebuts.
Les agressions sexuals, s’imposen a través de l’ús de
la força i la intimidació .
Els abusos sexuals, es produeixen quan una persona
obliga a una altra a pràctiques sexuals en contra de la seva
voluntat , sense utilitzar la força o intimidació.
Els assetjaments sexuals, es donen quan algú intimida, humilia o ofèn a alguna persona amb paraules o actes
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Associació de donants de sang

ESPLAI SANT ESTEVE

Les necessitats de sang no fan vacances

Colònies CESE 2018

Com molts sabeu, a Caldes fem tres
extraccions cada any. Això no vol
dir que no ens calgui sang, plasma i
hemo derivats durant tot l’any. Nosaltres hem de reposar. No podem estar
donant-ne sempre, però varia el temps
segons la donació. Ens calen 2 mesos
entre donacions de sang i 15 dies entre donacions de plasma i plaquetes.
Durant l’estiu, baixen les reserves del
Banc de Sang. Molta gent marxa, no

dona sang on acostuma i canvia els
hàbits: minva força la donació (baixa
al voltant d’un 30%) respecte la resta
de l’any. Programem 60 campanyes
cada setmana i mantenim obertes les
sales de donacions a 20 hospitals per
assolir les 35.000 donacions necessàries de sang i 500 de plaquetes (per
a malalts de càncer), per garantir que
tots els malalts tindran el tractament
necessari.

Te ns pre vist viatjar lluny
aque st e stiu?

Si pots, vine a donar sang abans de
marxar. Perquè fa falta i perquè viatjar a determinats països exclou per donar sang durant un temps. Passeu-vos
pel punt de donació fix de l’Hospital
Trueta. Podeu anar-hi, de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 h i de
16 a 20 h i dissabtes de 10 a 14 h.
Els dissabtes d’agost el Banc de Sang
està tancat.
La donació d’agost a Caldes serà el
proper dia 31 d’agost, al Casino, de
16:30 a 21h.
En mar xa el c ur s 2018-2019

La promotora del Banc de Sang, la Meritxell Casacuberta, ha començat a posar
fil a l’agulla al proper curs amb els centres escolars de Caldes. El primer contacte ja tancat és amb l’Escola Benaula.
Els alumnes de 6è de Primària tornaran
a animar una donació, la del 14 de desembre, al Casino. Faran la formació a
escola, el dia 26 de setembre.

El dissabte 7 de juliol a quarts de tres
de la tarda sortien del pavelló els autobusos que ens durien fins a la casa
de colònies des arcs. Situada molt a
prop del petit poble de Santa Pau, a
vint minuts en cotxe d’Olot.
Aquest any han vingut 75 infants de
colònies i hi ha hagut moments en que
l’equip de monitors ha assolit els vint
integrants, això ens ha permès que els
jocs sortissin millor i també hem pogut
estar més pels infants. A més a la casa
també hi ha hagut uns altres inquilins,
els cuiners. Aquests s’han encarregat
de cuinar-nos plats fabulosos, com les
croquetes, que es van acabar en un
obrir i tancar d’ulls, les cremes catalanes o les mandonguilles.
El centre d’interès d’aquest any ha
sigut una mica diferent al que estem
acostumats, ja que no teníem un tema
en concret com són pirates, víkings o
Harry Potter. Aquest any hem creat el
centre d’interès des de zero, amb la
intenció de poder tractar els valors i
temes que crèiem importants.
El primer dia semblava una continuació de les colònies de l’any passat,
mateix centre d’interès, mateixes patrulles... El dia següent els infants es
van despertar amb punts al cos, havien estat teletransportats mentre dormien. Ara es trobaven en un ull del món,
un centre d’experimentació on es volia

crear una societat perfecta, ja que la
nostra s’estava destruint.
Aquesta societat s’organitzava per
faccions, grups de gent amb un mateix poder però per sobre de tot i tots
hi havia el cap suprem. Els poders
eren els següents: invisibilitat, canvi
de mida, rapidesa, ubicació, control
del temps, petrificació, camuflatge i
llegir ments. Durant la setmana vam
tenir molta feina ja que al principi el
cap suprem ens va començar a tractar
malament i ens vam escapar. Mentre

fugíem, ens vam trobar amb l’MA que
ens va explicar que no érem l’únic ull
del món i que havíem de competir
amb els altres ulls. A mes a més també
ens va explicar que el cap suprem era
un androide, i que el seu comportament es devia a què havia perdut els
bons records.
Així doncs el vam ajudar a trobar-los
amb el joc de les voltes, una activitat
semblant a un circuit d’entrenament a
l’aire lliure. Per cada volta que feia
cada infant, aconseguia un llapis de
memòria amb un bon record. A L’últim
hi havia el record preferit del cap suprem, el ralli, i vam decidir viure’l nosaltres també. Però quan tot semblava
que anava bé, el cap suprem ja tornava a ser el de sempre. Van aparèixer
uns homes molt elegants que ens van
anunciar que ens havien enganyat i
que en realitat ens havien preparat
per formar un exèrcit.
Vam decidir rebel·lar-nos, però ens
van tancar en un camp magnètic que
aconseguírem destruir gràcies a unes
càpsules d’energia. Per celebrar que
tornàvem a ser lliures, vam decidir celebrar una gran festa i un sopar. Aquella nit sopàrem a l’era i acabat el sopar ballarem fins ben tard. Era l’última
nit, i ningú va dormir gaire, la idea
que l’endemà acabaven les colònies,
no agradava gaire a la mainada.
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UE Caldes

Clavells

Benvolguts/es,
La temporada 2017-18 va acabar
amb dos esdeveniments ja tradicionals en els últims anys. Un és el
torneig Mas Llop en categoria Escoleta que va tenir lloc el 13 de maig
de 2018 amb la participació de 8
equips de les comarques gironines.
L’altra esdeveniment, és la cloenda
de la temporada que va ser el 9 de
juny de 2018. Com cada any, es va
fer entrega d’un merescut record que

simbolitza la constància, esforç i treball de tot un any per un club i un
poble.
Ja tenim al davant una nova temporada, la 2018-19. La Unió es presentarà amb 14 equips, tot un repte que
haurem de saber gestionar el millor
possible tant amb els espais i material pels entrenament i també, amb els
horaris dels partits durant el cap de
setmana. Pel que fa als entrenadors
d’aquesta temporada, ja s’han tancat

tots els contractes i com sempre s’han
buscat els millors.
Aquest any de nou tornem a organitzar el tradicional Campus de futbol
que serà gestionat per Sportgest, i es
farà del 20 al 31 d’agost de 2018
El 16 de setembre de 2018 a les
10 h al Estadi Vall-llobera es farà
l’acte la presentació dels equips de
la Unió, és teu tots convidats.
Salut i futbol!
La Junta de la Unió

Text i imatges > Anna Llandrich i
Margarida Vila

1

2

3

4

Els clavells silvestres són
plantes de la família de les
cariofil·làcies, són els ancestres dels clavells i clavellines dels nostres jardins.
Tenim molta costum de
preguntar per a què serveix
una planta, si és medicinal,
si es menja o qualsevol altra aplicació. En el cas del
clavells podríem dir que la
seva principal utilitat és fer
maco i ho acompleixen a
bastament.

1. dianthus seguieri
2. petrorhagia prolifera
3. dianthus armeria
4. lychnis flos-cuculi

Club Patí
Canvi a la junta del club
Aquesta propera temporada 20182019 tindrem un canvi de junta al
Club Patí Caldes. Aquesta surt d’un
grup de pares amb ganes de continuar la tasca de la junta sortint
encapçalada per en Satur Romero.
Al capdavant de tot plegat hi haurà en David Pagà com a president
que, juntament amb la Margarita
Turon, l’Aida Rovira, en Joan Menció, la Gemma Anglada, en Dani
Nuevo, l’Alberto Zubillaga, l’Alberto Sánchez, l’Ester López i l’Eugènia
Fernández, iniciem aquest repte de
tirar endavant el club. La idea de
continuïtat és palesa pel fet que alguns d’ells ja formen part de la junta
sortint.
Tenim moltes ganes de continuar
treballant per inculcar a tots el jugadors, des del més petit al més gran,
els valors esportius implícits en la
pràctica de l’esport: esforç, supera64
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ció, disciplina, companyerisme....
Creiem que practiquem l’esport per
gaudir-ne i no com un mitjà únicament per obtenir triomfs.

de primària) i alevins (1r i 2n ESO).
L’objectiu és anar recuperant les categories superiors per oferir tot el recorregut esportiu als jugadors.

Aquesta temporada hi haurà també
un relleu en la direcció esportiva. En
Cristian Cáliz ho deixa per anar a
Suïssa per seguir amb la seva carrera professional dins el món del
hoquei i ho agafa en Carles Carreras. En Cristian però continuarà col·
laborant amb el club cada vegada
que vingui a Caldes.

Si ens voleu conèixer ens podeu trobar cada dimarts i cada dijous, des
de les 5 de la tarda, entrenant al pavelló de darrere les pistes de tennis.
També continuem anant a les escoles
per oferir extraescolars de hoquei,
tant al CEIP Sant Esteve els dilluns,
com al CEIP Benaula, els dimecres.
L’objectiu sempre és la d’engrescar
en la pràctica d’aquest esport.

Un altre dels reptes que tenim com
a junta és continuar engrescant als
nois i noies que ja juguen, però
també volem més jugadors al club
per tal de fer-lo més gran. Aquesta
temporada hi haurà les categories
d’escoleta (fins P5), pre-iniciació (1r
i 2n de primària), pre-benjamins (3r
i 4t primària), benjamins (5è i 6è

I els caps de setmana toquen els
partits, un moment de trobada de
jugadors i famílies del club de Caldes amb d’altres clubs de les nostres
comarques. Us convidem, quan juguem a Caldes, a venir i a gaudir
una estona del bon ambient que envolta aquest esport.
AQUAE
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6. Freixe de Can Gimferrer Vell
Text > Antoni Mas

Per anar a can Gimferrer Vell, passarem per Sant Sebastià. El camí més curt seria travessar la via del tren sota
can Pol i seguir per un carrer de la urbanització del Llac
del Cigne fins a desembocar als prats de sota de l’ermita. Però, particularment, trobo molt més atractiva una
altra ruta que, tot i ser més llarga, evita zones urbanes
i permet gaudir del bosc i dels camps que, sobretot a la
primavera, presenten un aspecte summament atractiu.
Així doncs, sortirem de davant de l’església, en direcció
a La Granja i abans d’agafar la pujada de l’Avinguda de
Sant Maurici, trencarem a la dreta pel Camí Vell de Sant
Sebastià. Passarem pel Camp dels Ninots, baixarem una
pendent, deixant a la dreta can Salom i arribarem a la
plana. Travessarem la riera que ve del Mas Llop i, just
a l’entrar al bosc, la que ve de Sant Maurici. En aquest
punt prendrem un corriol a la dreta que segueix la riera
i més endavant gira a l’esquerra per vorejar uns camps
fins arribar a la depuradora. Seguirem el camí, que s’eixampla, i al cap de poca estona el deixarem per travessar
la riera de Santa Maria per una passera que ens evitarà
mullar-nos els peus. Al cap de poc, hi ha un pas a nivell (compte que és sense barrera) per franquejar la via
i prendre el camí que amb deu minuts ens permetrà arribar a Sant Sebastià. Deixarem l’ermita a la dreta i quan
hàgim passat la primera casa tombarem a l’esquerra. En
un moment arribarem a can Gimferrer Vell, passarem
entre la casa mig enrunada i la bassa i, al capdavall d’una
petita baixada i en mig del marge, hi trobarem el magnífic exemplar de freixe que busquem.
Pel que fa a la tornada, recomanem fer-ho pel pantà de
can Matllo (comercialment rebatejat amb el nom de
Llac del Cigne) que sempre fa goig de veure.
Distància del camí d’anada: 5 quilòmetres. Desnivell: inapreciable.

PASSATEMPS passatemps I CUINA

Passatemps
ALFORNEGENC

7 lletres
ACIDESA
COMICIS
DIANDRE

5 lletres
AMUNT
APUNT
ARBRE
BASSA
BIMBA
DAFNE
ENANS
GULES
NAFRA
SOBRI

4 lletres
ACTE
ADIR
CARS
EIXE
FRED

3 lletres
APA
CAU
CUA
DOL
DUI
ENA
GAI
JAN
MAU
NUC
PLE

Peus de porc amb panses i pinyons
PER > Bonaventura Cantó i Mir

A destacar:

els peus de porc porten col·lagen,
essencial per els ossos, lligaments,
tendons, cartílags i pell.

Ingredients per 5:

Preparació:

1. Fem bullir els peus, els escorrem i
els reservem (no llanceu l’aigua de
bullir)
2. Posarem en un got de moscatell a
remullar les prunes (amb pinyol o
sense), i també els pinyons.
3. Sofregim en una cassola les cebes,
les tomates i l’all. Tot ben picat.
Per fer la picada: La picada la podem fer amb carquinyolis o amb ametlles, all i julivert.
AQUAE

6 lletres
ATENEU
SANEFA

9 lletres

5 peus que partirem en 4 talls cadascun, llorer, 1 ceba, 1 pastanaga,
sal, moscatell, prunes, pinyons, all, 2 o
3 tomates.

66

Per: Feluca Díaz

1. Afegim la picada al sofregit de la
cassola i hi tirem una mica de suc
de bullir els peus, també un got petit
de conyac.
2. Afegim els peus ja cuits i hi tirem
més aigua per bullir-los juntament
amb les prunes i els pinyons.
3. Cal que faci xup xup vigilant que
els peus no es desfacin i vigilant
que no tinguin excés de líquid.
4. Per sobre hi posarem pa torrat i ho
gratinarem al forn.
Ja us en podeu llepar els dits!

de fer festa.

Curiositats del porc:

del porc podríem dir que se’n aprofita
pràcticament tot. És un animal molt
lligat a la tradició gastronòmica catalana. Recordem que la matança del
porc constitueix una molt bona ocasió
AQUAE

67

Viu, sent,
descobreix

Caldes de Malavella, la teva vila termal

www.visitcaldes.cat

