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Vols que millorin les seves notes?

L ’ e d i t o r i al

De biblioteques i de
bibliotecàries
-

NO ENS LIMITEN A FER ELS SEUS DEURES... ELS ENSENYEM A APRENDRE.

Treballem la motivació i el canvi d'hàbits d'estudi, reforçant
totes les matèries en grups reduïts i atenció directa.

Mercè Rossell Rius

Regidora de Promoció del Turisme, Cultura i Patrimoni Històric

De biblioteques n´hi ha de molts tipus,
poden ser públiques, privades, especialitzades,
escolars, universitàries, rurals, urbanes, de barri,
municipals, mòbils, de consulta, de préstec, etc.
La nostra, la biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia, és un servei públic de titularitat municipal, inclosa en el mapa de lectura pública
de Catalunya, d´accés lliure i gratuït. Darrera
d´aquesta definició tan genèrica, cal remarcar
que és “la nostra”. I per a què ho sigui realment,
l´hem de visitar, entrar-hi, passejar-nos-hi, seure-hi. Observar tot el que hi tenim, revistes, diaris, pel·lícules, música, ordinadors, però sobretot
llibres.
Etimològicament la paraula biblioteca prové
del llatí i del grec i es defineix com un lloc que
conté llibres, col·leccions periòdiques, organitzats segons sistemes preestablerts i destinats al
servei públic.
Una vegada vaig sentir a un nen que a la pregunta de què era per a ell la biblioteca, va contestar: un espai per estar tranquil. Vaig trobar que
era una resposta genial i plena de contingut, que
em va recordar com eren les biblioteques de ja
fa uns quants anys, eren espais molt sobris, de
mobles més aviat foscos, d´un rigorós silenci i
sovint amb una bibliotecària al fons de tot, extremadament seriosa que inspirava molt respecte.
Si entrem a la nostra biblioteca hi trobarem a
la Mercè i a la Marta, les nostres bibliotecàries. La
Mercè ja fa 25 anys que hi treballa, quants nens i
nenes s´hauran fet grans amb la Mercè com a refe4 AQUAE

rència, el seu punt de consulta a la biblioteca resolent problemes. Per tant, de bibliotecàries també
n’hi deu haver de molts tipus, però la Mercè que
és “la nostra”, podem dir amb rotunditat que és inquieta, activa, vital, engrescadora, gran projectista
d´idees, gran innovadora amb tot el que fa, encomanant emocions, és una persona molt especial
i per tant poc corrent. Sempre està al cas de tot,
apunt per a què els usuaris li facin tota mena de
consultes, demandes , preguntes i sol·licituds. Sempre disposada a solucionar tot el que sigui possible.
El passat mes de novembre la Generalitat de
Catalunya, va atorgar el VI premi Teresa Rovira a
la innovació, que va recaure a la nostra biblioteca,
pel seu projecte “El gust de la paraula”, iniciativa
que barreja la gastronomia i la literatura, amb la
col·laboració de la pròpia Mercè i de l´Oficina
de Turisme amb la seva tècnica, Regina Gispert.
Tampoc podem oblidar als artífexs del curt-metratge que es va presentar a concurs, les estudiants
de l´Escola Universitària ERAM, Aina Quintana
i Júlia Riera; el nostre creador de curt-metratges
Mateu Ciurana, la seva col·laboradora Mireia
Lluch; i actors, restauradors i llibreters caldencs.
Aquest acte va tenir lloc en una de les dependències que formen part del conjunt històric de la Biblioteca de Catalunya -la que abans
anomenàvem la Central i més antigament fou
l´hospital general de la Santa Creu-. És una
mostra impressionant del gòtic civil català, que
mereix una visita, si en teniu ocasió.
Moltes felicitats per aquest prestigiós premi, Mercè.

Classes de repàs:
Primària, ESO, Batxillerat,
Universitat, Cicles Formatius...
Especialitat en mates, física i
química.
Informàtica: Ofimàtica
Mecanografia
Més de 14 anys d’experiència a Caldes.
Ja hem ajudat a més de 800 alumnes.
C/Major, 34 Tel. 972 480 007
www.csfcaldes.com  gema@csfcaldes.com
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És temps de Nadal i arriben festes tradicionals, dies reflexius i també lúdics, i molta
il·lusió. Cadascú de nosaltres tenim una manera diferent de viure i sentir el Nadal, en
funció de les nostres creences, el nostre entorn o la nostra situació personal i familiar. I
dintre aquesta diversitat hi trobem tota la solidaritat possible. Malgrat les desigualtats i
injustícies que hi ha avui al món, la societat mostra aquests dies la seva cara més solidària. El nostre poble també.

Activitats
nadalenques
a Caldes
Com cada any pel mes de desembre, Caldes
s’omple d’activitats per fer gaudir el Nadal.
El poble participa en els diferents actes
que organitzen i gestionen tant les entitats
del poble com el propi Ajuntament.

NADAL a
CALDES
A l’esquerra l’arbre
de Nadal que es va
instal·lar a la plaça
de l’Església. A la
dreta la cercavila
dels Gegants de
Caldes.

Pau, solidaritat o il·lusió són valors que durant el Nadal prenen més força que mai. Ho
demostrem ajudant entitats i associacions
contra la pobresa, o a favor de la investigació; al voltant d’una taula, en grup, en família; o participant en
el Mercat de Nadal i en
la Marató de TV3; en
l’encesa de llums i fent
cagar el Tió o anant a
rebre els Reis d’Orient
i participant en el pessebre vivent. I també
així ens fem còmplices
de la innocència dels
més petits.
Què seria el Nadal
sense totes aquestes
tradicions? Trobareu
aquí un resum de totes les activitats i actes
fets a Caldes i pensats
per a tots els públics.
Confiem que tothom
hi hagi trobat el seu
espai on viure el Nadal
de la manera més personal i il·lusionant possible. El nostre desig
seria que la solidaritat que hem compartit
aquests dies ajudin a fer un poble més humà
tot l’any.
NADAL SOLIDARI
10è Mercat de Nadal. Durant tot el matí del
diumenge 18 de desembre es va organitzar el
mercat de Nadal que aquest any va coincidir
amb els actes de la Marató de TV3. Hi van
haver parades d’artesania nadalenca, regals,
alimentació i comerç local que van permetre
fer les compres de darrera hora per a que no
ens falti de res en aquestes dates tan assenyalades. Petits i grans van poder gaudir durant

tot el matí del diumenge de:
Inflables i jocs gegants. fira-mercat dels
diumenges i altres parades solidàries; jornada de portes obertes al castell de Caldes i
taller de l’arqueòleg;

Campanya de recollida de joguines de segona mà. Ens va permetre col·laborar en la
campanya de Reis cap nen sense joguina,
portant joguines a l’estand de Creu Roja de
Llagostera en el Mercat de Nadal. La campanya de recollida de joguines es va allargar fins
el 30 de desembre (a l’Oficina de Turisme).
Venda de calendaris de l’Hereu Riera. Parada dels Amics del ball de l’hereu Riera on
també es van recollir les aportacions per a
La Marató de TV3.
Paradeta gegantera i cercavila solidària
de gegants i grallers pels carres de CalAQUAE 7
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LES ACTIVITATS
Parada de venda del
calendari de l’Hereu
Riera.
Durant el Mercat de
Nadal: Taller d’Arqueòlegs al Castell de
Caldes. Parades de les
entitats i ajuntament
per a recollir diners
per la Marató de TV3
durant el mercat de
Nadal.
Taller de postal de Nadal i activitats infantils
tot esperant l’arribada
de la Cartera reial.
Parada Escudella Solidària per recollir diners
per la Marató.
Mainada veient
l’espectacle RIkus,
esperant l’arribada de
la Cartera reial.
Durant el mercat de
Nadal i per a recollir
diners per la Marató.
Parada de xocolata
per iniciar el Mercat de
Nadal.
Gent Gran de la tercera edat de la Casa
Rosa.

des. Parada dels
gegants de Caldes
i dels grallers escaldats per a recollir les aportacions
per a La Marató
de TV3 i posterior
cercavila per tota
la fira-mercat.
Parada de venda
de diferents productes artesanals.
EspaiCaixa, Ikald,
alumnes Institut
de Caldes.
Subhasta de quadres del concurs
de pintura ràpida.
Amb la venda de quadres del concurs de
pintura ràpida per aportar diners per la
marató, organitzat per l’ajuntament.
Xocolatada. La gent gran de la Casa Rosa
van tenir a punt des de ben matí un got de
xocolata calenta. Organitzada per l’Associació
de gent gran de la tercera edat “Casa Rosa”.
Tastet d’escudella de Nadal. es va repartir
una bona tassa d’escudella de Nadal a canvi de la voluntat. L’import recaptat també
es destinà a La Marató de TV3. Ho va organitzar la Societat Gastronòmica de Caldes de Malavella.
Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat De Girona. Ballada de sardanes a la
plaça de l’ermita de Sant Grau. El 50% de
la recaptació de la rifa es va destinar a la
Marató de TV3. Organitzat per l’ Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella.
Gran Quina Solidària per la Marató
de tv3 Quina organitzada al Gimnàs del
CEIP Sant Esteve pel
Club Voleibol de Caldes de Malavella.

Caldes de Malavella
va recaptar un total de
12.397,21 € per la Marató
de TV3
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Caga Tió Solidari.
Organitzat per l’Associació de comerç i
serveis de Caldes amb
el suport dels Embarrakaldats.

MARATÓ DE TV3
El diumenge 18 de desembre es va celebrar la 25a Marató de TV3, dedicada enguany a l’Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.
Caldes de Malavella va recaptar un total
de 12.397,21 € per la Marató de TV3 en
l’any del 25è aniversari a través dels molts
actes celebrats per totes les entitats del poble, tan al llarg del mes de desembre com
durant el dia de la Marató que aquest any
va coincidir amb el mercat de Nadal del
municipi. No ens cansarem de donar les
gràcies a totes les entitats, associacions
i persones que amb la seva col·laboració
fan de Caldes un poble solidari . Moltes
gràcies a:
Amics de l’Hereu Riera, Agrupació de
Sardanistes, Associació de gent gran Casa
Rosa, Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia,
Caldes Comercial, Club Esportiu Caldes,
CAP de Caldes, Club Patí Caldes, Club
Patinatge Artístic Caldes, Club Volei Joves
Caldes, Colla Gegantera i Grallers Escaldats, Concurs de Pintura ràpida, Embarrakaldats, Escola de Música, Espai Caixa,
Federació de comerç, Germanes Hospitalàries, Associació Ikald, Oncolliga, Parròquia de Caldes, Pich&Putt Franciac, Societat Gastronòmica, Unió Esportiva Caldes
i tanta i tanta gent que col·labora!!!
ACTIVITATS DE NADAL
Vàrem iniciar les activitats de Nadal amb
un concert de cançons a l’aire lliure organitzat per les Germanes Hospitalàries; la
Missa de catequesi i entrada del Tió soliAQUAE 9
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dari, i l’encesa de llums de Nadal i Cantada de nadales a càrrec dels nens i nenes de
la catequesi organitzat per la Parròquia de
Caldes de Malavella; i el concert de l’Orquestra Jove de la Selva i de les corals, grups
instrumentals i combos de l’Escola de Música de Caldes.
Les diferents entitats i associacions del
poble van organitzar dinars i sopars, balls,
festes i quines per a celebrar aquestes dates
en companyonia. I també vàrem gaudir dels
partits, tornejos i festivals de les escoles i
entitats esportives.
Els alumnes de les escoles La Benaula i
Sant Esteve ens van fer gaudir de la música amb les cançons i nadales per carrers i
racons del poble i van transmetre al poble
l’ambient de Nadal que havien preparat a
l’escola. Ho vàreu fer molt bé. Gràcies!!!
ALTRES ACTIVITATS
“Un Nadal meravellós”. Gran concert de
l’Orquestra Maravella. El divendres 23 de
desembre va tenir lloc el concert de Nadal
que l’Orquestra Maravella va oferir al poble.
Durant l’actuació es va fer un reconeixement a antics musics de l’orquestra i també
a Pepita Rossell i Josep Ferrer, vídua i germà
dels fundadors.
Concert de Sant Esteve. El dilluns 26 de
desembre, dia de Sant Esteve, les corals infantils, juvenil i cantaires de Caldes sota la
direcció d’Assumpta Fontanals van oferir el
tradicional concert de Nadal.

Jan El parc infantil de Nadal de Caldes. Del 27 al 29 de desembre va tenir lloc

el JAN amb tallers, activitats i esports per
a què la mainada de Caldes es diverteixi
durant les vacances nadalenques. En els
diferents dies del JAN es van poder fer
tallers de centres de taula de nadal a càrrec d’Ikald Ikebana; taller de reciclatge de
roba “Teixits Educatius” a càrrec de Fundació Human; i de l’espectacle final del
JAN a càrrec de Jaume Barri “Animació
per a la mainada... i més grandets” . Organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i amb la
col·laboració de de la Llar d’infants Els
Ninots, Escola Sant Esteve, Associació
Ikald Ikebana, Biblioteca municipal, Joves
voluntaris, Fundació Humana “Pueblo a
Pueblo”. Novament tot un èxit de participació.
10 AQUAE

Cartera reial. I el divendres 30 de desembre
la Cartera Reial visitava el nostre poble. A
partir de les 18h els jardins de les Termes
Romanes es van convertir en zona de jocs i
tallers per a tots els nens i nenes de Caldes
de Malavella. Allà vam esperar l’arribada de
la Cartera Reial que va atendre cadascun
dels nens i nenes que van voler entregar-li la
carta als reis. Al llarg de la tarda, a banda de
tallers de fanalets, postals de Nadal i jocs, i
va haver-hi un espectacle d’animació infantil a càrrec de la companyia RIKUS i una xocolatada popular. La Gent de Reis i l’Ajuntament de Caldes de Malavella van organitzar
l’acte que va comptar amb la col·laboració
de l’Espai Jove “Ca la Romana” i l’Associació
de Gent de la 3a edat “Casa Rosa” i altres
voluntaris.
I a final d’any hi van tornar haver festes
de cap d’any com el sopar de cap d’any i ball,
organitzat per l’Associació de gent gran i tercera edat de la Casa Rosa i la celebració de
les campanades a les escales de l’Església,
en acte organitzat pels Joves Intrèpids. Una
bona entrada del nou any 2017!

Més ACTIVITATS
Concert de Nadal
de l’Orquestra
MARAVELLA,
Antics membres de
l’orquestra tocant
el violí.
Activitats del JAN
al Pavelló.
Actuació de la
Coral Juvenil de
Caldes
La Cartera reial a
punt de rebre els
nens i nenes de
Caldes.
Els tres reis
d’Orient asseguts
davant l’Església
a punt de rebre
la mainada de
Caldes.
Pastors escalfant-se al foc.
Patges reials de la
cavalcada de reis.
Homenatge del
consistori a familiars dels fundadors
de l’Orquestra
Maravella durant el
concert de Nadal

Gran Cavalcada de Reis. I finalment el
dijous 5 de gener, els Tres Reis de l’Orient,
amb tot el seu seguici, van visitar Caldes
de Malavella ben carregats de regals, joguines, caramels i carbó. Més de 130 persones
van formar part de la comitiva reial que va
acompanyar els reis durant la cavalcada i en
el Pessebre vivent. Els nens i nenes de Caldes van estar molt atents a la desfilada de les
carrosses: van cantar la cançó “Visca els tres
Reis” durant tota la cavalcada, i al final, es
van emportar un petit present de mans
dels reis després de
Les activitats de Nadal i
saludar-los en perReis s’han portat a terme
sona.

gràcies a l’esforç dels vo-

Pessebre Vivent. A
luntaris
l’entorn de l’Església parroquial s’hi
va instal·lar el Pessebre Vivent – amb diferents quadres com
els dimonis, els pastors, el mercat i el naixement . Va estar organitzat per la Gent
de Reis i l’Ajuntament i va comptar amb la
col·laboració de l’Espai Jove “Ca la Romana”,
les escoles, la llar d’infants, les llibreries, la
Colla Gegantera, la Parròquia de Sant Esteve i els voluntaris. Gràcies a tots per col·
laborar-hi!
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Oncotrail
2016
L’Oncotrail és una cursa amb caràcter esportiu i solidari a fi de recaptar fons per millorar
la qualitat de vida dels malalts de càncer de
les comarques gironines.
Autora: Laura Torre

El dia 1 d’octubre passat va tenir lloc a L’Empordà
la quarta edició, un any més participants d’arreu
de la província se sumen a la causa solidària.
El grup caldenc Eskaldats ens concedeix una entrevista i ens parla sobre com van viure aquesta
segona edició de la cursa.
Com vau decidir a participar en la cursa?
L’Oncotrail porta celebrades 4 edicions, és des
de llavors que participa el grup d’Eskaldats.
Nosaltres com a equip és la segona que participem, tot i que algun membre ja havia participat anteriorment. Diguéssim que el nom
s’ha mantingut, el que ha anat canviant en les
diferents edicions són els participants, abans
era un format de 6 corredors i ara és de 8.
En general si estàs en el món de les curses reps propaganda, també del boca - orella, inclús per xarxes socials t’assabentes
d’aquest tipus d’activitats.
Vam participar perquè a més de ser benefica ens semblava un recorregut interessant, ja que, incorpora més desnivells, així
com trams de costa i muntanya.
M’agradaria que ens expliquéssiu, com ha
sigut l’entrenament previ a la cursa
Tots anem fent curses al llarg de l’any, dintre
de les nostres possibilitats amb la vida familiar i laboral un entrena com pot, el que si
fem són reunions prèvies per parlar de temes logístics durant la cursa com per exemple, quins trams cobrir, samarretes, aprovisionaments…
Com heu recaptat els fons per a participar-hi?
A través de patrocinadors, activitats…
Per una banda, l’ajuntament ens ha donat
un cop de mà, també ens ha donat suport
el club excursionista de Caldes, amb qui col·
12 AQUAE

laborem en l’organització i logística necessària de diferents esdeveniments que es duen
a terme al poble, com per exemple la cursa
de la Malavella i la cursa de Sant Maurici.
Per últim, l’aportació personal monetària de
cada corredor.
Heu tingut patrocinadors?
Primer mirem de trobar patrocinadors, i el
que falta ho afegim nosaltres. Confessem
que aquest any hem anat una mica endarrerits amb els preparatius, i que a diferència
d’altres anys, aquest hem fet tard a l’hora de
buscar patrocinadors.
L’ajuntament ha ajudat? Us ha facilitat les
coses?
Dintre dels diners que l’ajuntament destina
cada any a les diferents entitats, a nosaltres
ens va aportar aproximadament uns 200€
per participar. Però ho has de fer a través
d’una entitat no com a particular, nosaltres
ho vam fer a través del club excursionista,
entitat de la qual tots som socis.
La cursa són 24h, tot i que vosaltres la vàreu fer en un temps de 10h i 14 min, com us
veu organitzar per córrer?
Sempre han d’anar 4 corrents i uns altres 4
de reten que segueixen els corredors amb un
cotxe per anar al següent punt i fer un canvi
de personal. Nosaltres ens vam gestionar de
la següent manera: vam fer grups en funció
dels nivells, i en un primer tram corrien 4

L’equip de
Caldes
participant a l’Oncotrail 2016

i en el següent tram canviaven pels
altres 4, anàvem per blocs. Hi havia
altres equips que cada 4 corredors
feien dos trams seguits.
Va haver-hi alguna variable d’algú que no es va trobar massa bé i
llavors ven canviar alguna persona
puntual.
Quin era el material del qual disposàveu durant la cursa?
Hi havia uns mínims, la farmaciola
de suport per si hi havia alguna incidència i una farmaciola que portés cada participant mentre corria.
A més cadascú havia de portar un
frontal, un telèfon mòbil, un xiulet,
un paravent i una manta tèrmica.
Tots anàvem amb una ronyonera o
una motxilla petita per portar alguna cosa de menjar i una mica d’aigua. Ens va fer molt bon dia i gairebé no portàvem res, però el que és
normal quan vas a córrer es portar
el mínim a sobre, però com teníem
la furgoneta i cada 10 km podíem
agafar el que necessitéssim, tot lo
gros ho vam deixar al vehicle, roba
d’abrigar, si volíem més menjar... A
la furgoneta podies portar el que
volguessis, i a més a més, disposaves
del que hi havia als avituallaments.
Uns altres anys havies de ensenyar tot

l’ equip a la sortida, aquest any com
anàvem molt bé de temps no ens va
fer falta ensenyar el material, ja que, la
revisió era cap a les 17h de la tarda si
encara no havies acabat la cursa.
A vegades la gent, no és conscient de
tot el que es necessita per organitzar
un acte esportiu d’aquestes dimensions i més sent un acte benèfic, vosaltres que heu estat allà dos anys
seguits ens podríeu explicar una
mica com és el funcionament i tot el
necessari per organitzar la cursa.
Hi ha molts voluntaris, els corredors
fan un esforç, però veure aquella gent
amb una sopa i de bon rollo, t’adones
que ells són més herois. Nosaltres
vam estar corrent unes 10-11h però
els voluntaris estan allà 24h, trobaves
personal durant tot el recorregut.
Estava tot molt ben organitzat,
et donen un plànol, et fan explicacions, i l’itinerari molt ben marcat
amb cintes reflectants tant per anar
amb el cotxe com corrents, és molta
feinada.
Hem de pensar que s’ha de marcar dos recorreguts, el de la cursa
que passa per muntanya i corriols
i les carreteres delimitades per on
han de circular els vehicles i així fer
el seguiment.
Hem de valorar i agrair tot l’esforç que van fer, de 100 km de cursa
cada poc tenies avituallaments, i en
alguns hi havia servei de fisioteràpia. Inclús la gent dels diferents pobles s’implicaven.
Moments difícils durant la cursa?
Aquest any tot ha sortit prou bé,
l’any passat érem 6 i a la que falla algun ja vas una mica coix. En aquesta edició, al ser 8 teníem molt de
recanvi. Vam acabar cinquens dels
138 participants això vol dir que tot
va anar rodat.
Alguna anècdota especial que us va
passar?
Ens vam perdre en un tall i vam haver de recular. A diferència de l’any
passat que ens va ploure, érem 6 i va
haver-hi lesionats aquest any tot ha
anat sobre rodes.
És una cursa llarga, de moltes
hores però no té res a veure amb
altres curses competitives que fem.

El fet que sigui benèfic i sigui amb
equip, la gaudim molt, fem pinya,
vas al ritme del company i ens ajudem. Tots som una mica competitius i ja volíem intentar quedar en
una bona posició però realment no
era una prioritat. Pateixes menys i
passa el dia volant. Si treballant passés tan ràpidament...
Els diners es destinen a millorar les
condicions dels malalts de càncer
però sabeu ben bé a on van destinats aquests fons?
L’organització envia al llarg de l’any
correus electrònics a cada corredor
informant d’on van destinats exactament la part de la nostra donació.
Aquest any volien canviar els llits de
la vuitena planta de l’hospital Trueta, i comprar aparells de pressoteràpia per l’hospital de Palamós.
Que creieu que cal fer per motivar
a més caldencs a participar a l’Oncotrail?
El principal problema és aconseguir
els diners, però a partir d’activitats
com vendre samarretes, sopars populars al poble, sortejos, quines, es
podrien recaptar...és tenir la iniciativa, temps i ganes.
Ja es fan xerrades, els del Oncotrail van venir a caldes però en principi no vam motivar a ningú a anar. De
totes maneres, per motivar a la gent el
millor és anar-ho a veure un any.
Aquí a Caldes hi podria haver un
altre grup de ben segur, és una bona
causa i hi ha gent que hi podria haver participat tranquil·lament.
De totes maneres, el millor és organitzar-ho amb temps, per això, ja
hem fet un tríptic que començarem
a repartir per buscar patrocinadors
per la següent edició.
Una valoració final de la cursa
Tot es positiu amb L’Oncotrail, nosaltres ens ho passem bé, fem el que
ens agrada que es corre, estem en
grup, coneixes gent. Hi ha gent que
anirà al bar com “amigotes”, nosaltres anem a córrer, i quan ho pots
fer en grup que no sempre tenim
l’oportunitat perquè tothom té vides
complicades i diferents que et regalin 10h per estar amb els teus amics
corrents és un luxe.
AQUAE 13
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SALUT

Club de passeig
El dijous 27 d’octubre es va
fer una edició especial del
Club de Passeig.

C U LT U R A

La biblioteca de Caldes guardonada
amb el Premi Teresa Rovira i Comas

El Club de passeig és una activitat municipal que organitza
l’Àrea d’Esports amb la finalitat
de promoure les passejades. Hi
van participar dues infermeres
del CAP que van remarcar la importància de fer exercici moderat
cada dia. El Club de passeig
permet, a part de mantenir-se
en forma, gaudir de la natura,
conèixer camins i conversar amb
els altres participants. Les sortides són els dijous a dos quarts
de 10 del matí, des de davant
de la Casa Rosa. Són guiades,
gratuïtes i no cal apuntar-s’hi
prèviament. Tot són avantatges,
per la qual cosa uns convidem a
participar-hi!

FESTES D’ANIVERSARI

· Gimcanes a mida segons temàtica a escollir adients per a cada
edat
· Maquillatge / berenar / pastís el
fem entre tots...i un munt de sorpreses!!!

ELS SERVEIS (totes les edats)

El guardó ha estat concedit per la iniciativa “El gust de la
paraula” -que uneix la gastronomia i la literatura-.
El Premi es va atorgar en el
marc de la 5a Trobada de responsables de les Biblioteques
Públiques de Catalunya.
El Departament de Cultura ha
guardonat la Biblioteca Ferrer i
Guàrdia, de Caldes de Malavella, amb el Premi Teresa Rovira
i Comas d’innovació a la biblioteca pública pel seu projecte
“El gust de la paraula”. Els Premis Teresa Rovira i Comas a
la innovació a les biblioteques
públiques del Departament de
Cultura, que enguany celebren
la seva quarta edició, tenen
com a objectiu contribuir al reconeixement dels equipaments
que hagin dut a terme projectes innovadors i hagin creat o
reforçat la seva imbricació en
el territori a través de la creació
d’una xarxa social amb implicació d’agents diversos.
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ha rebut com a premi un
paquet d’activitats de dinamització a mida valorat en 1.000
euros i un trofeu. El seu pro14 AQUAE

jecte “El Gust de la Paraula” és
una iniciativa que parteix de la
vinculació Caldes de Malavella
amb el sector turístic, una de
les seves principals activitats
econòmiques. Es tracta d’una
proposta de maridatge entre la
gastronomia i la literatura que
neix amb la intenció d’enfortir
la promoció dels restauradors
i els productes locals, així com
d’incentivar la lectura entre els
infants i adults.
La proposta té lloc durant tot
un cap de setmana, en el qual
s’organitzen activitats gastronòmico-literàries destinades a tots
els públics. Una de les activitats
estrella és un concurs de cuina.
“El Gust de la Paraula” està organitzat conjuntament amb l’Oficina
de Turisme de Caldes.
Mireu el reportatge sobre El Gust
de la Paraula guanyador del IV
Premi Teresa Rovira i Comas a
la innovació a les biblioteques
públiques catalanes.
https://www.youtube.com/
watch?v=_iZraAfFvGw

·Recollim els vostres tresors a qualsevol lloc de Caldes o poblacions
veïnes fent l’acompanyament a
l’escola, casa o activitats extraescolars a judant-los en tot.
· Acollides matinals
(a partir de 7 h matí)
· Cangurs a hores (totes les edats)
· Cangurs a domicili

ESPAI NADÓ

TURISME

Caldes al programa
Agrosfera

En el reportatge d’uns 15 minuts
de durada es va parlar del poble
com a vila termal mil·lenària, de la
història del municipi i dels balnearis, dels usos de l’aigua termal,
de les excavacions del camp dels
ninots, de la història de la Malavella
i del poble com a destí turístic rural.
Si voleu tornar a veure el reportatge:
> https://youtu.be/rchKgww77V0

· Packs mensuals o per hores.
· Pedagogia Emmi Pikler: Es respecta la maduració del nadó amb
una experimentació i vivència pròpia i sense interferències de l’adult,
aquest fa un acompanyament per
cobrir les necessitats bàsiques del
nadó, donant estimació i acolliment.

Espai familiar i de lleure
c/ Vall-llobera, 51-55
Caldes de Malavella
972 48 02 34
696 10 14 50 · 630 33 77 21

Nadal / Setmana Santa / Estiu
· Són casals on es potencia la vessant artística i creativa de l’infant
d’una manera vivencial...tocant, jugant, observant, escoltant...i sempre
introduint l’educació amb valors.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

· Consulteu llistat que en tenim
moltes per escollir!!!
· Tallers de rebosteria, manualitats,
fofuchas, zumba, pilates, sevillanes,
karate, etc.

SERVEIS EDUCATIUS

(a partir de 0 mesos)

El 29 d’octubre es va emetre
un reportatge sobre Caldes
de Malavella dins del programa Agrosfera de TV2.

CASALS (tot tipus i edats)

Horari
Obert durant tot el dia
De 9 a 19h
(i hores a convenir)

· Reforç escolars – tots els nivells i
totes les matèries
· Lectoescriptura i comprensió
lectora
· Problemes matemàtics
· Anglès (tots els nivells)
· Francès
· Preparació a la selectivitat
· Accés a graus / ma jors 25 anys

Descomptes
Per germans, famílies
nombroses, monoparental i per
segona activitat

ACTUALITAT
AQUAE 15
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ESPORT

Corredors solidaris
per l’Oncotrail
PROMOCIÓ

Trobada de Viles Termals de Catalunya
El passat 19 d’octubre l’alcalde, Salvador Balliu, va
participar en una nova reunió de les viles termals de
Catalunya.
La trobada va tenir lloc en aquesta ocasió a l’Hotel Camiral PGA
de Caldes de Malavella. Les diferents poblacions que formen part
d’aquest grup – i tal com fan regularment – convoquen reunions de
forma rotatòria en els diferents municipis, En la reunió es va parlar
de diferents temes que afecten les viles termals representades però
sobretot es va parlar de quin ha de ser el futur del Consorci de viles
termals.
El Consorci aplega els municipis catalans amb aigües minerals, mineromedicinals i/o termals de Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella,
Caldes de Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant Climent Sescebes,
Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners. Té com a objectiu
elaborar estratègies comunes per promoure els atractius turístics
d’aquestes viles termals i amb aquest motiu es reuneix periòdicament per debatre i acordar accions a endegar.

L’equip caldenc Eskaldats,
format per Josep Pera, Sergi
Bañeras, Joan Dalemus, Jordi Cebrià, Francesc Martín,
Jordi Ruiz, Sergi Badenas i
Jordi Alsina.
L’equip de Caldes va quedar cinquè d’entre 138 participants l’1 i 2
d’octubre en l’Oncotrail 2016,
L’Oncoltrail és una cursa benèfica
per la millora de les condicions de
vida dels malalts de càncer i els
seus familiars. L’equip caldenc,
que va comptar amb el suport de
l’Ajuntament i del Club Excursionista, va fer els 100 km amb un
excel·lent temps de 10 h 14 min
52 s, a poc més d’una hora del
primer equip.
Felicitats a tots pel vostre gest
solidari!

C U LT U R A

Presentació de
«La senyora de la 212»,
de Mateu Ciurana
El 6 de novembre es va estrenar el nou curtmetratge del director caldenc Mateu Ciurana
L’actriu Teresa Gimpera és la protagonista del film. És la quarta pel·
lícula de Veinàlia produccions, amb
seu a Caldes, i la tercera que es
roda al poble. En aquesta ocasió,
el curtmetratge ha estat filmat al
Balneari Prats i l’argument està
centrat en la relació entre una clienta de l’hotel amb un caràcter
molt (Teresa Gimpera) i un jove tí16 AQUAE

mid introvertit que hi treballa (Blai
Ciurana Abellí).
És la primera incursió del cineasta
caldenc en la comèdia tendra. Un
equip de 25 persones van rodar a
Caldes durant els primers dies de
setembre. I com en altres films,
el director va comptar amb Mireia Lluch Bramon, a la producció
i direcció artística; Laia Font, a la

direcció de Fotografia i muntatge;
i Pere Salvat, cap de so. L’equip
també va comptar amb Júlia Campeny i Aina Quintana, joves estudiants de cinema de Caldes. A
l’estrena del curt hi van assistir tots
els actors i tècnics i s’hi van convidar tots els micromecenes que van
participar en el finançament de la
pel·lícula.
AQUAE 17
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C U LT U R A

Els Castellers de les Gavarres aconsegueixen a
Caldes el seu primer 2 de 6
El dissabte 19 de novembre, commemorant el primer aniversari de
la colla, els Castellers de les Gavarres van aconseguir el seu primer
2 de 6 descarregat.
Els Castellers de les Gavarres, formats
per components de Llagostera, Cassà
de la Selva i Caldes de Malavella, van
fer actuacions als tres municipis aixecant pilars als pobles veïns i culminant a
plaça, a Caldes, la fita que es pretenia i
que es va aconseguir: carregar i descarregar el 2 de 6. Es va completar la
jornada amb un 3 de 6 i un de 4 de 6.
D’altra banda, la diada va comptar també amb l’actuació de dues colles més:
Els Xicots de Vilafranca i els Castellers
de Figueres. Amb aquesta fita, la colla
castellera va millor els seus registres per
seguir amunt!!!

Presentació de les companyies

primer aniversari
El 3 de 6, el 4 de 6, pilars de 4
conjunts, foto final de grup.
Les colles es van endur un record
de Caldes de mans de l’Alcalde
Salvador Balliu i la regidora de
Cultura, Mercè Rossell.

C U LT U R A

Mostra de teatre “Memorial Emili Bota”
Un any més, Caldes va acollir entre el 8 d’octubre i 6 de
novembre la Mostra de teatre amateur “Memorial Emili
Bota” homenatjant als incondicionals del teatre amateur.

Presentació de la Mostra

18 AQUAE

En aquesta edició van ser
quatre les companyies de
teatre que van representar les
seves obres a l’escenari del
teatre de Caldes. Hi van actuar
el grup La Laguna Teatre de
Sils, el grup H6 Teatre d’Arbúcies, el grup de Teatre Traspunt de Caldes de Malavella,
i com a novetat, el grup de la
Universitat de Girona Aula de
Teatre, que va presentar l’obra
“Otel·lo i el seu amic Iago” en

dues funcions, una a l’Institut
de secundària i l’altra al Teatre
municipal.
El dia de la presentació es va
comptar amb la presència dels
directors de les companyies,
que van fer la presentació de les
obres; del guiatge d’en Mateu
Ciurana i la intervenció d’en Dani
Sancho, com a representant de
la campanya de Teatre Amateru
2016 i de la Federació Amateur
Gironina.
AQUAE 19
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C U LT U R A

Triangle cultural
El Triangle cultural és una
proposta de treball sorgida
entre les poblacions de Llagostera, Cassà de la Selva i
Caldes de Malavella, per tal
de reunir-se i unificar esforços en matèria cultural.
El 23 de novembre, els regidors de
Cultura dels tres municipis, juntament amb els tècnics culturals, van
donar continuïtat i forma a les diferents trobades regulars.
La finalitat és el suport mutu en
matèria cultural, per treballarconjuntament en els projectes ja existents, en la promoció de les diferents entitats municipals i la seva
difusió.

SERVEIS SOCIALS

25 N contra la violència
de gènere
El 25 de novembre es va fer
presentació del documental
“Comença en tu”, de Marta
Vergonyós, sobre l’experiència de dones maltractades.
El documental va mostrar el testimoni de les protagonistes, el treball als tallers i les reflexions sobre
el procés viscut. Això els ha permès a no considerar-se víctimes.
Ho tenen clar: comença per tu!
20 AQUAE

Consellera Borràs signant el
llibre de visites de l’Ajuntament.

VISITES

La consellera de Governació,
Administracions Públiques i
Habitatge visita Caldes
La consellera va atendre a l’alcalde i als regidors del municipi en els temes que més els preocupen com són l’habitatge i les ocupacions de cases, entre d’altres.
L’Ajuntament de Caldes de Malavella va rebre, el 17 de novembre
passat, la visita institucional de la
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs, qui es va reunir
amb l’alcalde de la població, Salvador Balliu, juntament amb el
delegat del govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús;
el director dels Serveis Territorials
de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge a Girona,
Raül Morales; i les regidores i el
regidor del municipi.
La consellera Borràs va atendre a
l’alcalde i als regidors del municipi
en els temes que més els preocu-

pen com són l’habitatge i les ocupacions de cases, les possibles
solucions a la zona d’habitatges
del «Butano» (Grup Nostra Senyora de la Llum) i la problemàtica
sobre el manteniment i legalitzacions pendents de les urbanitzacions del terme municipal.

Farmàcia Casanovas
Us oferim els nostres serveis i consells farmacèutics
FÓRMULES MAGISTRALS · PLANTES MEDICINALS · NUTRIFARMÀCIA
DERMOFARMÀCIA · ORTÒPEDIA · HOMEOPATIA
CONSULTA DE DIETISTA - NUTRICIONISTA COL·LEGIADA

Cuidar la salut és millorar la qualitat de vida

C/Vall·llobera, 17
17455 Caldes de Malavella (GIRONA)
Telèfon: 972 47 00 96

Visiteu el nostre web:
www.farmaciamcasanovas.cat
Correu electrònic:
fciamcasanovas@xarxafarma.com
info@farmaciamcasanovas.cat
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CELEBRACIONS

Celebració del 60è
aniversari
Els “seixantons” de Caldes
de Malavella van celebrar la
seva festa.

TURISME

Fòrum de Turisme: Gastronomia,
productes agroalimentaris i turisme

C U LT U R A

Presentació de l’ABANS, el llibre amb
fotografies històriques del poble

El 25 de novembre va tenir lloc el IV Fòrum de
Turisme de la Selva, a Tossa de Mar, en l’espai de
trobada anual del turisme a la comarca de la Selva.
Al Fòrum de Turisme s’hi van
donar cita diferents representants de l’hosteleria, el comerç,
el turisme i la cultura de Caldes
de Malavella.
A l’edició d’enguany es va debatre sobre la gastronomia, els
productes agroalimentaris i el
turisme. Es va parlar de l’oportunitat que tenim a la Selva de
poder vincular aquests elements, el valor afegit que aporten al territori i com el sector en
pot millorar l’oferta actual. Per
fer-ho, es va comptar amb la
participació d’experts, i amb la
presentació d’alguns dels productes desenvolupats al territori.
Es va inaugurar el Fòrum amb
la presència del president del
Consell comarcal de la Selva,
Salvador Balliu, l’alcaldessa de
Tossa de Mar, Gisela Saladich,
el president de l’Associació de
Turisme de la Selva, Joaquim
Vivas. Per iniciar la ponència
marc: Gastronomia i producte
local km0 “Girona Excel·lent,
segell de qualitat agroalimentària” a càrrec de Pep Nogué,
cuiner i divulgador de gastronomia.
Es van presentar les ponències:
“Bons productes, bones marques: gastronomia i territori”
a càrrec de Josep Sucarrats,
22 AQUAE

C U LT U R A

Agraïment i entrega
dels documents
digitalitzats de
l’Orquestra Maravella

director de la revista CUINA;
“Projecte LOCALITZA, productes locals de la Selva i casos
pràctics” a càrrec de Josep
Gesti, Consell comarcal de la
Selva, de Cristina Feliu, restaurant l’Aliança (Anglès), de Daniel Moreno, Mana Mana Hostel
(Tossa de Mar) i de Joan Canal,
Espai Can Mir (Riudarenes);
“Tossa Turisme, gestió del turisme gastronòmic com a eina de
promoció” i explicació del projecte del Museu de la Cuina de
la Costa Catalana a Tossa de
Mar a càrrec de Maria Àngels
Pujals, de l’ajuntament de Tossa de Mar i d’Isaac Candelario,
TossaLab.

Aquest desembre passat, l’alcalde Salvador Balliu, la regidora de
Cultura Mercè Rossell i el tècnic
de Cultura de l’ajuntament de
Caldes de Malavella, Josep Casas
i el compositor Antoni Mas van fer
entrega a Pilar Tornabell, vídua de
Narcís Vendrell –un dels fundadors
de l’Orquestra Maravella- de la
documentació digitalitzada (bàsicament fotografies) de l’Orquestra
Maravella.
Documentació que, prèviament, la
vídua del músic, havia cedit al consistori per a salvaguardar la història
de l’Orquestra Maravella que va
lligada a la història de Caldes.
Antoni Mas va ser qui va posar en
contacte a la vídua Vendrell amb
l’Ajuntament per fer la donació de
3 àlbums de documents fotogràfics excepcionals de la vida de
l’Orquestra Maravella, que també
és vida del municipi.
La visita va ser per agrair a la
Pilar la cessió dels documents,
felicitar-li les festes i entregar-li els
documents ja digitalitzats. L’ajuntament de Caldes en custodia els
originals.

El dijous 24 de novembre es va fer la presentació del llibre
“L’Abans Caldes de Malavella. Recull Gràfic 1875-1975”.
La publicació editada per l’Ajuntament, a través de l’Editorial
Efadós, conté més de 1.000
imatges històriques de Caldes
de Malavella i s’ha anat adquirint
per fascicles durant els últims
mesos a les llibreries del nostre
municipi. Amb el lliurament dels
últims fascicles, qui ho desitgi
pot comprar la col·lecció sencera amb tots els fascicles relligats.
El recull i els textos de “L’Abans
Caldes de Malavella. Recull
Gràfic 1875-1975” han anat a
càrrec de Flàvia Freire, Antoni
Vilà, Marc Martínez, Marcel Vila,
Mateu Ciurana i Pep Casas. Ha
esta editat per l’Editorial Efadós,
impulsora d’aquest projecte i
que edita bona part de la història
gràfica dels pobles de Catalunya.
La presentació va anar a càrrec
de Joan Boadas i Raset, Arxiver
municipal de Girona i Director
del Centre de recerca i difusió de
la imatge (CRDI). I va comptar
amb la presència dels diferents
autors del llibre, de Jaume
Alcázar, de l’Editorial Efadós, i
de l’Alcalde Salvador Balliu que
van cloure l’acte de presentació.
Doncs ja ho sabeu, a partir d’ara
ja es pot trobar el volum sencer
a les llibreries de Caldes.

La colla del sexagenaris, nascuts
l’any 1956, es van organitzar per
fer una sortida per a celebrar els
seixanta anys dels seus integrants.
Van visitar el Castell de Perelada, les
diferents estances com la fabulosa
biblioteca, i el curiós museu del
vidre i la cerámica, entre d´altres.
Després van dinar al restaurant “El
Pa Volador” de Vilatenim.
Gent divertida i activa que, desde
l´any 1996, en que en fèien 40,
es van reunint en dates senyalades per passar junts una diada
d´aniversari. Felicitats pels 60 anys!
MEDI AMBIENT

Setmana europea sobre
la prevenció residus
El diumenge 27 de novembre
es va celebrar a Caldes la
Setmana Europea de Prevenció dels Residus.
La campanya comarcal de la
prevenció de residus dedicada al
malbaratament alimentari es va
celebrar amb tastets de la “cuina
de les sobrances” i les cuineres
de Sils.
Es va tractar d’un taller per aprendre a cuinar plats amb les sobres
d’altres plats cuinats, per fer-nos
adonar que el menjar representa la
part més elevada de la generació
i el cost de deixalles municipals.
En aquesta ocasió es van repartir
180 croquetes i prop de 200 jocs
d’estovalles receptaris amb les 17
receptes finalistes del concurs de
l’any 2015.
AQUAE 23
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Albert
Torrent i
Amagat
Les Planes d’Hostoles 1976. Periodista, redactor i
fotògraf amb més de 15 anys de trajectòria professional.

Implicat des dels seus inicis
en la revista AQUAE, la revista municipal de Caldes
de Malavella, editada per
l’Ajuntament de forma trimestral, deixa ara la coordinació i redacció de la revista per dedicar-se a nous
projectes.
Com va començar la idea de crear
una revista al poble? Com es va
iniciar aquest projecte de l’AQUAE,
com a revista municipal?
Es va crear un prototipus de revista l’any 1996, amb 8 pàgines dobles
plegades. No tenia la denominació
d’AQUAE sinó que era un joc de
paraules format per la lletra H dibuixada en forma de font d’aigua
que raja i “uae”, jugant amb el nom
en llatí de Caldes “Aquae calidae”.
Al capdavant hi havia un equip de
joves, alguns d’ells amb formació
periodística, en aquell moment encara estudiants potser, que varen
col·laborar des d’un principi amb
l’equip editorial.
I l’Albert Torrent ja és en aquests
orígens de la revista?
Sí jo participo ja en aquest número zero –que ja tenia la intenció de
ser una publicació trimestral- fent
una entrevista a un inventor (que
en aquells moments vivia a Caldes).
La idea ja era com la revista actual,
fer-nos ressò de l’actualitat de Caldes, dels esdeveniments, de les ac24 AQUAE

tivitats que es feien al municipi, de
les festes, del que passava al poble,
en definitiva.
Ja hi havien col·laboracions de
Salut, de Sanitat, de Dietètica... La
Biblioteca ja va començar a tenir
el seu petit racó. Potser ha estat la
única secció que s’ha mantingut al
llarg de tota la història de l’AQUAE.
Hi havia l’horòscop; entrevistes, actualitat local.. Articles sobre personatges que donen nom a carrers del
poble. Aquesta idea es va tornar a
recollir més endavant.
El primer número de la revista
AQUAE, però, no va sortir fins al
cap de cinc anys?
Sí, no recordo perquè però hi va haver un parèntesi fins que no va sortir l’AQUAE ja com a revista amb
entitat l’any 2001. Es va dir que era
una herència d’aquell primer número. Aquí ja tenia format de revista
amb unes 60 pàgines. Constava de
les seccions que han estat les habituals al llarg de la publicació.
Quantes revistes has publicat com
a editor-coordinador de l’AQUAE?
Des del 2001 fins el 2016. Cinquanta-cinc números més el número
zero. Comptant que cada número
són 60-64 pàgines fan un total de
3.500 pàgines. Per cada número de
AQUAE he gestionat uns 350 correus.
Quants canvis de disseny s’han fet
al llarg del temps?
El primer número que va sortir en
color va ser el gener de 2007. I el
disseny va variant de mica en mica.
Número rere número potser no es

nota. Però si mires una mica l’històric sí que ja es perceben els canvis
produïts.
A partir del número 17 de la
revista es canvia al color i el cos de
lletra de la capçalera i en els textos
també hi ha canvis. Hi ha un canvi
significatiu a partir del número 20
–moment en que em dedico només
a crear i editar continguts i fer les
fotografies-. Amb el temps, es va
modernitzant el disseny amb canvis
afegits d’un número per l’altre. No
és un trencament dràstic sinó una
evolució constant.
Disseny que ha durat fins aquest
any 2016, amb el darrer número
que has publicat
Amb petites evolucions en el disseny, mantenint bàsicament les
seccions existents en cada número.
Seccions d’actualitat, temes d’histò-

les portades
Del darrer número
publicat i
portada del
número zero de
la primera revista
municipal, publicada el 1996. Prèvia
al primer número
ja de la revista
AQUAE

ria local, de patrimoni històric i de patrimoni natural, rutes i
excursions pel terme
municipal.
Temes
locals i municipals
d’interès per la població.
La filosofia de
la revista al llarg
d’aquests anys ha estat ser un altaveu sobretot de les entitats
i associacions – que
n’hi ha moltes al nostre poble- .
A l’hora de proposar, aportar o preparar temes, has tingut
algun problema o
alguna dificultat?
No. Ni a nivell polític ni a nivell local no
hi ha hagut mai cap
problema. La revista
sempre ha penjat de
Cultura i no recordo cap entrebanc ni
cap problema en la
presa de decisions.
Per part de les regidories hi ha hagut
sempre recepció i
col·laboració.
Com a anècdota, alguna vegada algú al
que li has fet una entrevista et demana de
veure-la abans que es publiqui... però no he
tingut cap dificultat en publicar un o altre
contingut.
Com us arriben els articles?
Els articles arriben, bàsicament, a través del
consell de redacció. Aquest decideix els temes de cada número i recull les aportacions
que se li fan arribar. El consell es reuneix un
mes abans per a decidir els temes. Es fa un
repàs dels números anteriors: per veure els
esdeveniments cíclics que hi ha al poble i
veure la visió global del que es pot tractar. Es
feia una reunió per plantejar temes i donar i
rebre altres idees i es repartien els temes en
funció de la disponibilitat de cadascú.
Jo mateix feia la correcció lingüística i la
correcció de textos. La llargària de les seccions és variable segons disponibilitat i textos
i les fotografies.
El llenguatge i el ritme d’una publicació lo-

cal i municipal com l’AQUAE es reconcilia
bé amb el llenguatge periodístic? Actualitat, immediatesa, concisió, ...
Tenim un handicap. La revista és trimestral
i és per tant una revista d’actualitat fins a
cert punt, no? Per què a vegades publicàvem
noticies d’un mes abans és clar! L’AQUAE
no deixa de ser com una mena d’arxiu del
que s’ha fet al poble, com un recopilatori
d’imatges.
Repassant els darrers números de la revista:
Dones molta importància a les fotografies
Sóc aficionat a la fotografia i en aquest camp
sóc autodidacte, amb coneixements que
m’han permès fer la revista i publicar a les
xarxes socials. De fet al poble la gent potser
no sap com em dic però m’anomenen el noi
de les fotos!
Pel feed-back que he rebut de la gent, una
de les coses que van a buscar quan arriba la
revista a casa és qui ha sortit a les fotos. La
fotografia- i darrerament també els vídeos és bàsica per a reflectir l’actualitat del poble.
Recordo que ens fèiem ressò de la inauguració de l’oficina de turisme. En un altre
número la noticia passava a ser que l’oficina
de turisme es convertia en la comissaria de
la policia local. D’alguna manera repassant
l’AQUAE repasses la història del poble.
I en un altre moment sorgeix el BIM: el butlletí d’informació municipal. Quan es veu la
necessitat de fer una altra publicació?
S’inicia el BIM el maig de 2008. Precisament
es va crear el BIM per encabir-hi la secció
dels partits opinen i la secció de noticies
més d’ajuntament. Amb el temps es reconvertiria en una barreja de noticies més del
poble i noticies de l’Ajuntament.

Hi
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ha noticies d’acció de govern que no deixen
de ser noticies del poble. Cal vigilar en l’enfoc i en com es tracta però cal parlar-ne.
Molt sovint és un repte decidir quines informacions apareixeran al BIM i quines a
l’AQUAE.
I encara les xarxes socials. Què opines de la
immediatesa de la informació que es dona
a les xarxes? Com donar la informació
amb 140 caràcters ?

Jo sempre he vist les xarxes socials no com
una eina d’informació en sí mateixa sinó
com una eina que es fa ressò de notícies a
través d’enllaços que llavors porten al lloc on
es pot fer un tractament més profund dels
temes. Per exemple quan publicava tuits pel
Twitter o posts pel Facebook sempre posava
l’enllaç a la pàgina oficial de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, que és allà on interessa
que la gent vagi entrant. Veig les xarxes socials com uns fils conductors que porten cap
allà on vols anar tu. I el que està clar és que a
les xarxes els ganxos són les fotos.
Després del treball de tots aquests anys.
Com veus el teu pas per aquest projecte?
Estic content. El que m’emporto és el servei
ofert al poble, aportant informació d’interès. Sigui a través de notícies, sigui a través
de l’agenda d’activitats, sigui a través de tots
els articles que s’han anat publicant sobre el
patrimoni cultural, històric, natural; fer-se
ressò de personatges rellevants.
Has conegut tothom després d’aquest temps
d’entrevistes, d’articles, de reportatges, de
noticies...
Si a força gent, sí. Crec que els mitjans mu26 AQUAE
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nicipals serveixen per cohesionar el poble i
per donar-li vida, no? Per què explicar les
coses que han passat al poble o la riquesa
patrimonial que té el poble fa que la gent en
sigui conscient i se l’estimi més. A través de
la difusió de les activitats que es fan, obres
la porta a que la gent se n’assabenti i pugui
participar de la vida del poble.
De cares al futur, tens plans per seguir amb
la comunicació? Quins projectes tens en
marxa?
Tot i l’aprenentatge i
coneixement que he
adquirit en aquest anys
en la comunicació local, que ben mirat ja en
són quinze, havia arribat
potser a un punt de certa
saturació i de cansament
i necessitava alguna cosa
més. Per això, i altres
circumstàncies, vaig decidir de fer un canvi.
No descarto al cent
per cent dedicar-me a
la comunicació. Però
sí que vaig fer una formació –primer com
a eina de creixement
personal – d’autoconeixement i desenvolupament personal i
ha arribat un punt en que m’estic plantejant
com a sortida professional el que és una teràpia de renaixement o rebirthing.
De fet encara ara faig alguna informació
municipal i continguts per a pàgina web.
Així que no deixo la comunicació del tot.
Finalment, voldries afegir alguna cosa més?
No, potser el que m’agradaria és agrair a les
entitats, als col·laboradors, als membres del
consell de redacció, als regidors, responsables
i treballadors municipals de les diferents àrees de l’Ajuntament per les facilitats que han
posat. La veritat és que en aquest sentit estic
molt satisfet per haver-me fet les coses fàcils.
Molt bé Albert, que et vagi molt bé en tots
aquests projectes i moltes gràcies per tot. També la regidoria de Cultura i la de Comunicació,
així com la resta del consistori, et donem les
gràcies per la feina feta durant aquests anys i al
llarg de totes aquestes AQUAE.
I jo mateixa, a nivell personal, espero
portar a bon terme aquest relleu que ens
deixes i et desitjo molts d’èxits en els teus futurs projectes.

Diferents
portades
de la revista al llarg
dels anys.

¿VOLS LLOGAR O VENDRE CASA TEVA?
¿BUSQUES CASA PER LA ZONA?
CONSULTA
LES NOSTRES
OFERTES

Ens avalen més de 20 anys
d’experiència en el sector
Fem valoracions d’immobles
Realitzem cèdules
d’habitabilitats i certificats
energètics a molt bons preus

T. 972 165 699 / 634 758 451 | Avda Sant Jordi, 8 | Maçanet de la Selva
www.g-inmobiliaria.com | dominic@g-inmobiliaria.com
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El Gastrosolidari per la
campanya Cap nen sense
joguina
Els establiments participants van oferir, durant
el cap de setmana de la Fira de l’Aigua, un menú
gastrosolidari que aportava un euro benèfic cada
cop que un client el demanava.
El darrer cap de setmana de l’any Cal Ferrer de la Plaça
va acollir el lliurament del donatiu a la campanya “Cap
nen sense joguina”, realitzat gràcies a la campanya
“Gastrosolidari a la Selva” que es va fer durant la Fira de
l’Aigua, el passat mes d’octubre. Enguany l’ajut ha anat
destinat a Creu Roja, i en concret per a la compra de
joguines per la tradicional campanya d’aquesta entitat
“Cap nen sense joguina”. La recaptació va permetre
col·laborar amb la compra de joguines noves en diferents
establiments de la mateixa associació de comerç i serveis
de Caldes, q ue es van lliurar a Creu Roja perquè les
repartís, segons les indicacions dels Serveis Socials de l’
Ajuntament, a les famílies necessitades del poble.
Gastrosolidari a la Selva
Gastrosolidari a la Selva és una
iniciativa de la Federació de
Comerç de la Selva i l’Associació
d’Hosteleria de la Selva que recapta diners de forma solidària a
diversos municipis de la comarca. En el cas de Caldes, compta,
a més, amb el suport de l’Associació de Comerç i Serveis de
Caldes de Malavella i l’Obra Social de “La Caixa” i enguany amb
els restaurants: Balneari Prats,
Delicius i Music Box Planet del
municipi. També hi col·laboren l’Ajuntament, l’Associació
de Turisme de la Selva, Comarca de l’Aigua, el Consell
Comarcal de la Selva i la Generalitat de Catalunya.
28 AQUAE
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La floristeria Pom de Flors,
guanyadora del Concurs
d’aparadors de Nadal
El premi d’aquest concurs, organitzat
per l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament, consisteix en 150 €
en metàl·lic i publicitat gratuïta durant
6 mesos a Caldes FM i a la revista
Aquae.
La floristeria Pom de Flors ha resultat la
guanyadora de la darrera edició del Concurs
d’aparadors de Nadal de Caldes de Malavella, i l’establiment ALDA ha resultat el segon
classificat. El concurs d’aparadors està organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament. El premi consisteix en 150 € en
metàl·lic i publicitat gratuïta durant 6 mesos
a Caldes FM i a la revista Aquae pel primer
classificat i publicitat gratuïta durant 6 mesos
a Caldes FM, i a la revista Aquae pel segon
premiat.
En l’edició d’enguany del concurs, que
compta amb la col·laboració de l’Associació de comerç i serveis del municipi i de
la Federació de Comerç de la Selva, han
participat un total de sis comerços. Des de
l’Ajuntament de Caldes fem un agraïment
als establiments participants “per contribuir a donar un ambient nadalenc al nostre
municipi”. I donem l’enhorabona als guanyadors.
AQUAE 29
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Un any més,
pel comerç de
Caldes

Comerços solidaris pro-Marató
de TV3. Sorteig de 100€ en targeta regal. Els comerços i empreses
de serveis van recaptar donacions a
favor de la Marató de TV3 entre el
15 de novembre i el 15 de desembre.
Els clients solidaris van participar
en el sorteig d’una targeta regal per
un import de 100€.
7è Concurs d’aparadors nadalencs. Aquesta iniciativa va animar a diversos comerços caldencs
a ornamentar i engalanar els aparadors, la qual cosa va contribuir a
donar ambient i caliu al municipi
en aquestes dates tan assenyalades.

Comencem un nou any i en aquestes dates és apropiat fer balanços. Per aquest motiu ens volem fer ressò
de les campanyes que l’Associació de Comerç i Serveis
de Caldes de Malavella va endegar durant l’any passat amb la col·laboració activa de l’Ajunta ment, el
CCAM integrat per l’administració de la Generalitat
de Catalunya i organismes per dinamitzar l’activitat
comercial en el nostre municipi.
La feina feta dia rere dia, mes rere mes, dóna
els seus fruits. Mireu sinó l’extens llistat de
campanyes realitzades al llarg de l’any 2016 i
dels serveis prestats als associats:
Festa de la Malavella: Sorteig de 6 figures
de la Malavella. El 30 d’abril, durant la celebració de la Festa de la Malavella, es van
sortejar 6 figures de la Malavella entre totes
les butlletes que els comerços associats havien lliurat als clients per les seves compres.
Salutacions del Dia de la pare. 19 de març.
Cartell publicació del dia del pare
Campanya del dia de Sant Jordi: regal d’un
punt de llibre. Els comerços associats van
obsequiar durant el 23 d’abril uns bonics
punts de llibre als seus clients per acompanyar les seves lectures.
Salutacions dia de la mare. 1 de maig. Cartell publicació del dia del mare.
Campanya de Sant Joan: sorteig de 10 coques. El 21 de juny, uns dies abans de Sant
Joan, l’associació va sortejar 10 magnífiques
coques per celebrar la revetlla.
30 AQUAE

Sorteig de 1.000 €. La celebració de la Festa
Major va ser el marc en què l’associació va
aprofitar per fer una de les campanyes més
sonades i suculentes: el sorteig de 1.000 € a
gastar en els comerços associats.

Segona edició de la guia comercial. L’Associació ha reeditat la guia
comercial amb la relació actualitzada dels comerços i empreses de
serveis del nostre municipi com a
eina de difusió de les empreses associades. Podeu recollir l’esmentada
guia a l’Oficina de Turisme o en els
establiments associats.

Les campanyes
Cartells de la
campanya per la
Marató de TV3
i a la pàgina de
la dreta per Sant
Jordi i el Caga Tió
solidari.

Fira de l’Aigua. Sorteig de 3 pernils. L’Associació va voler estar present en un esdeveniment com la Fira de l’Aigua a través d’un
sorteig de 3 pernils que es va realitzar el 2
d’octubre.
Gastrosolidari 2016: Campanya “Cap nen
sense joguina”. El 30 de desembre es va fer
el lliurament de les joguines de la campanya
solidària “Cap nen sense joguina”, amb els
diners que s’havien recaptat amb els menús
solidaris elaborats pels restaurants caldencs
adherits en el transcurs de la Fira de l’Aigua
i amb l’aportació econòmica de l’Obra Social de “La Caixa”.
Campanya de tardor: un cap de setmana a
Barcelona. El 26 de novembre es va sortejar
un paquet de cap de setmana (els dies 17 i
18 de desembre) que incloïa dues entrades
al concert d’”Els tres tenors”, al Palau de la
Música de Barcelona, una estada en un ho-

tel a Barcelona amb esmorzar inclòs
i dues entrades i les corresponents
visites guiades a la Casa de les Punxes de Barcelona.
Gran Caga tió solidari. El 17 de
desembre es va celebrar el Gra Caga
Tió solidari. Els clients que havien
comprat en els dies anteriors productes de primera necessitat en els
comerços associats van aconseguir
tiquets perquè la mainada pogués
fer cagar el tió.

Participació en les campanyes de
la Federació de comerç de la Selva.
L’Associació de Comerç i Serveis
de Caldes de Malavella ha participat en les diverses campanyes
que ha organitzat la Federació de
Comerç de la Selva, conjuntament
amb altres poblacions de la comarca. Aquestes són les iniciatives, algunes de les quals ja hem esmentat:
participació en la Ruta dolça i de
la botifarra, el Gastrosolidari 2016,
la campanya del punt de llibre Sant
Jordi i, per últim, la confecció de
l’agenda de totes les fires i activitats
de les poblacions de la comarca associades a la Federació de Comerç
de la Selva.
Targeta comerç. La targeta comerç
continua tenint una gran acceptació entre els clients pels avantatges

que suposa: permet comprar en els
establiments i empreses de serveis
associats i acumular diners per a
posteriors compres.
Llistat actualitzat dels comerços
participants a la targeta comerç.
Veure a la nostra web www.caldescomercial.com
Si ens fixem en l’altra vessant,
l’Associació de Comerç i Serveis
de Caldes de Malavella és una eina
útil per als negocis de Caldes de
Malavella. En resum, aquests són
els avantatges que ofereix l’associació:
• Campanyes conjuntes a Caldes
i a la comarca de la Selva.
• Fidelització de clients amb la
targeta comercial.
• Visibilitat a través de la Guia
Comercial, web i xarxes socials
de l’associació i Federació a nivell comarcal.
• Avantatges com a afiliats a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya).
L’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella continuarà aquesta any treballant per
a la dinamització del comerç i
els serveis en el nostre municipi,
vetllant tant pels negocis com pel
manteniment d’un teixit comercial que aporta vida i riquesa econòmica a Caldes de Malavella. Per
fer-ho, compta amb el suport de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, de la Federació de Comerç de
la Selva, del Consorci de comerç,
artesania i moda de Catalunya i
de la Generalitat de Catalunya a
través del seu Pla de dinamització
comercial.
Des de l’associació convidem als
comerços i empreses de serveis a associar-s’hi i als caldencs, a comprar
a Caldes de Malavella i a contribuir
així a crear riquesa que es quedi al
nostre municipi.
AQUAE 31
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Lidia Masllorens Vilà
Va néixer a Caldes de Malavella el 1967. Va estudiar Belles Arts i es va dedicar
a la docència a l’IES de Llagostera. El seu objectiu era pintar i compaginar
la feina de l’institut. Finalment, es va decantar per la pintura. Les dues coses
alhora era impossible de dur-les a terme.
AUTORA: Maria Vidal

Vam decidir de visitar-la al seu taller de Cassà. Hem de dir que esperàvem trobar la típica pintora, amb la seva paleta de colors, la bata semblant a un Arc de Sant Martí però la
realitat n’era una altra. Amb una simpatia desbordant va respondre a totes les preguntes
que li vam fer.
Lídia, tu véns del món de l’ensenyament.
Podies compaginar la pedagogia amb la
pintura?
A la força. No em quedava més remei. Si et
dediques a l’ensenyament vol dir que necessites molt de temps per a fer una tasca ben
feta. Pintava els caps de setmana, els dies de
festa, les vacances però la meva producció
era molt limitada.
Quan decideixes deixar l’ensenyament?
Decideixo deixar l’ensenyament quan algú
em diu que allò que feia, les meves pintures, les podia vendre però per a poder-ho
fer necessitava produir-ne més. El que ara
faig en un més abans necessita un any. En
un principi vaig agafar una excedència però
més tard vaig decidir definitivament dedicar-me a la pintura.
Quan i on vas començar a exposar les teves
obres?
Des que vaig acabar Belles Arts he anat ex32 AQUAE

TALLER de
posant les meves obres. La primera exposició
l’AUTORA
va ser a Caldes de Malavella, al Casino. Era
Fitxa tècnica: senun recull del que havia fet durant la carrera.
se titol, 2016
Acrilic sobre paper
Més tard vaig continuar exposant però com a
200x200cm
membre d’un col·lectiu, mai en solitari.
Has exposat a Brussel·les, París, Los Ángeles… explica una mica com comença la
teva actuació internacional.
Des que no treballo em dedico només a pintar. Les persones que em gestionen l’obra són
molt emprenedors i es mouen molt per Europa i busquen fires on
es puguin vendre els
meus productes, junEns vam trobar amb
tament amb el d’altres
escombres, fregones,
pintors. Únicament
ha estat París on l’ex- esponges i unes creacions
posició de quadres
molt grans alhora que
han estat tots meus.
belles.
La meva obra no és
coneguda, encara.

Projectes que actualment tens entre
mans?
Ara mateix a nivell de feina estic molt
capficada en formats més petits. És
un repte que m’he imposat. I sobretot
treballar els retrats per això necessito
controlar el format cosa que amb la
mida gran és més difícil. Els retrats a
més requereixen molt de temps. I tot
això és qüestió de control. De moment no em puc permetre el luxe de
dedicar-m’hi ja que s’acosten èpoques
de fires. Tinc una exposició per al
mes de març a Barcelona i he de tenir el material preparat. L’estiu serà el
temps que em podré dedicar als retrats.
Defineix el teu estil. Tens algun referent artístic?
En Miquel Barceló trobo que té
aquest punt de la seva obra entre
l’abstracció i la figuració. També
Marlene Dumas, William Kentridge,
Vic Muñiz...Aquest tipus de creador
és molt expressionista. Mostra la seva
energia en la seva obra.
Es pot viure de l’art?
Sí, i tant. Però si fas una altra cosa no.
Si tens algú que et mogui les peces no
hi ha cap problema. Que sàpiga vendre el teu producte…
Com veus l’art en el nostre país?
Fins ara no el veia. Anava a diferents
llocs i no el veia. Però a partir del moment que surts te n’adones que hi ha
molta gent que fa coses molt maques
però te la trobes fora d’aquí. En el país
hi ha molts creadors que te’ls trobes a
l’estranger.
Respecte a l’art al nostre país: el
pintor Agustí Puig, la ceramista Lusesita, la fotògrafa Andrea Torres, el
collage de Valdés...,
Després hi ha els diferents artistes
que són reconeguts mundialment.
Defineix la teva tècnica
Podríem dir que treballo amb aquarel·
les gegants i per tant necessito eines
més grans: escombres, esponges, fregones… Només utilitzo el color negre
(pintura acrílica), aigua i lleixiu. I treballar sense por.
Té molt de punt de descontrol. Molts
dies faig material de rebuig, fins que
no tinc el quadre no puc valorar si el
resulta és el que jo volia aconseguir.

ACRÍLICS
Fitxa tècnica:
sense titol, 2016
Acrilic sobre paper
200x200cm
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La Biblioteca
obté el IV
Premi Teresa
Rovira
d’innovació
bibliotecària

El bailarín del desierto
Richard Raymon,
2014.

Es tracta d’una iniciativa coordinada entre la
Biblioteca de Caldes de Malavella i l’Oficina
de Turisme que pretenia unir dos mons aparentment distanciats entre sí com són la literatura i la gastronomia.
A la biblioteca estem d’enhorabona. Acabem de guanyar el IV Premi
Teresa Rovira, un premi que atorga el Servei
de Biblioteques de Catalunya amb l’objectiu de
contribuir al reconeixement dels equipaments
que hagin dut a terme projectes innovadors i
hagin creat o reforçat la seva imbricació en el
territori a través de la creació d’una xarxa social amb implicació d’agents diversos. L’accèssit
ha estat per la Biblioteca Carles Rahola de Girona amb el seu projecte Som Jocs.
El vídeo de l’activitat, obligatori per optar el premi, el van crear les caldenques Júlia
Riera i l’Aina Quintana, amb el suport d’en
Mateu Ciurana i la Mireia Lluch, i és extraordinari. Us convidem a veure’l, el trobareu
a la nostra web.
L’activitat guanyadora és la que vam fer
conjuntament amb l’Oficina de Turisme “El
gust de la paraula” de la qual portem dues
edicions. El Gust de la Paraula és un projecte que combina literatura i gastronomia. Un
conjunt d’activitats que, durant un cap de
setmana, volen convidar a caldencs i no caldencs gaudir de la lectura i degustar el producte local. Agraïm la col·laboració de tots
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els restaurants, llibreries, altres comerços i
entitats participants, el premi també és seu.
Com us podeu imaginar, tant pel que
fa a l’oficina de turisme com a la biblioteca, aquest reconeixement és la part visible
d’una feina molt més prosaica que és la del
dia a dia, la del projecte a llarg termini, de
la implicació personal i la il·lusió diàries. El
dia a dia és el nostre pa necessari. Amb El

Les bibliotecàries i la
tècnica de turisme amb
el diploma del premi a
les mans.

gust del la Paraula, a aquesta massa de pa hi
hem afegit una mica més de llevat i un grapat
de xocolata i ens ha acabat sortint un pastís
dolç que, pel que fa a la biblioteca, ha acabat
convertit en el pastís d’aniversari que ens serveix per celebrar, de la millor manera possible, el nostres primers 25 anys, que celebrarem el proper any 2017.

Agraïm la col·laboració de
tots els restaurants, llibreries, altres comerços i entitats participants, el premi
també és seu.

L’ésser humà, de qualsevol edat
i condició, hem ballat, arreu del
món, des de l’inici dels temps. Es
pot prohibir una activitat tan antiga
i universal? Doncs sí: a l’Iran de
2009, any en què està ambientada aquesta pel·lícula, ballar (entre
moltes altres coses) està prohibit i
es castiga durament.
Però fins i tot als règims més totalitaris i opressius, hi ha persones
que busquen la manera de fer allò
que volen. I, de vegades, ho troben: a El bailarín del desierto ens
expliquen la situació en la que es
va trobar Afshin Ghaffarian, ballarí,
quan va decidir arriscar-ho tot
per a formar una companyia de
dansa i, encara més, muntar un
espectacle amb públic. Però, com
fer-ho sense que els detinguessin?

N O V E TAT S

Caldes de Malavella. Recull gràfic: 1890-1975 (Efadós, 2015).
En Miquelet i els estels, CARBÓ, Joaquim (Baula, 2016).
Homo Deus: una breu història
del demà, HARARI, Yuval Noah
(Edicions 62, 2016).
El Navegant, LLUÍS, Joan-Lluís
(Proa, 2016).
Sota el volcà, LOWRY, Malcolm,
(Viena, 2016).
La dona que somiava mariatxis,
MERCADER, Assumpta, (Voliana,
2016).
La novel·la d’Albert
Puig MESTRES, Albert
(Angle, 2016).
Els meus trucs per sobreviure
a la piscina SAMSON, Gideon
(Takatuka, 2016).
Tota la gent del món
TUCKERMANN, Anja
(Takatuka, 2016).
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Enganxa’t a les
activitats de Caldes
Teniu aquí les activitats que es faran durant l’any a Caldes de
Malavella, mes a mes, per a què les podeu anotar a l’agenda i així
reservar la data

15a Fira d’Oportunitats
El diumenge 13 de novembre es va celebrar una nova edició de la Fira d’Oportunitats,
organitzada per l’Àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament, amb un bon balanç
de participació, d’assistència i d’aportacions.
En aquesta edició van participar-hi 85 paradistes que van oferir productes de tota
mena. El públic assistent va poder triar i remenar al llarg d’un matí fred. Val a dir que
la recaptació solidària va ser pràcticament el
doble que en l’última edició de juny. En total
es van recollir 346,310kg d’aliments de primera necessitat, provinents de les inscripci-

Cal Ferrer de la Plaça com a centre de
gestió cultural i de promoció socioeconòmica municipal organitza al llarg de l’any
activitats i festes populars. Us presentem
les que ja tenim previstes per aquest any
2017.
GENER
Dia 5: Cavalcada de reis
Dia 20 i 21: Pelegrí de Tossa
Dia 21: Aplec de Sant Sebastià
MARÇ
Dia 4: Carnestoltes
Dia 19: Fira de la Terra-Festa de Sant Antoni
ABRIL
Dia 22: Revetlla de Sant Jordi
Dia 23: Sant Jordi
Dies 28, 29 i 30: Festa de la Malavella
MAIG
Dia 14: Aplec de la sardana
Al llarg del mes, Festival de teatre Toca Riure
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Fins
346,310kg
d’aliments
es va recollir
entre Caldes de
Malavella i Sant
Andreu Salou.

ons dels paradistes i dels visitants que també
hi van voler participar. Càritas parroquial de
Caldes de Malavella i Sant Andreu Salou i
l’Ajuntament de Caldes de Malavella agraeixen la generositat de tothom qui ha aportat
productes, que es destinaran a famílies necessitades del nostre municipi.

JUNY
Dia 11: Fira d’oportunitats
Dia 23: Revetlla de Sant Joan
JULIOL
Al llarg del mes, Glopets d’Estiu
AGOST
Del 4 al 8 d’agost: Festa Major
Al llarg del mes, Glopets d’Estiu i Visites teatralitzades
SETEMBRE
Al llarg del mes, Visites teatralitzades
Dia 11: Diada Nacional de Catalunya
Del 15 al 17: Festa Major de Franciac
Dia 22: Aplec de Sant Maurici
OCTUBRE
Dia 1: Fira de l’Aigua i el Benestar
Dia 3: Aplec de Sant Grau
NOVEMBRE
Dia 12: Fira d’oportunitats
Al llarg del mes, Festival de teatre Emili Bota i El Gust
de la Paraula
DESEMBRE
Dia 17: Mercat de Nadal

10è Mercat de Nadal
El diumenge 18 desembre es va celebrar una nova
edició del Mercat de Nadal.
Aquest mes de desembre, Caldes es va omplir d’activitats per a petits i grans per a gaudir del temps de Nadal
i tothom va poder participar en les diferents activitats
organitzades i gestionades tant per les entitats del poble
com pel consistori.
El 10è mercat de Nadal amb parades d’artesania, parades de les entitats de Caldes, productes relacionats
amb Nadal, regals, alimentació i comerç local, sardanes
i cercavila gegantera, va ser solidari amb la 25a Marató
de TV3.
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L’avi Gurnés,
l’últim
mestre del
contrapàs
de Franciac*

El pedrís dels
músics adossat a
la paret de Can
Vivé de Dalt
a la plaça de Franciac,
desaparegut a finals
dels 60. (Autor: Mn.
Josep Bars, Arxiu
Parroquial de Caldes
de Malavella).

text: Marc Martinez

Retrat de
Vicenç Maria
de Gibert
Crític musical i
organista que estiuejava a Franciac
(Autor: Fotos Pic,
Arxiu fotogràfic
Palau de la Música
Catalana
CEDOC) .

Ara ens sembla que això que en
diuen “turisme rural” és una cosa
molt moderna, però passar uns
dies de vacances en la tranquil·
litat del món rural compartint la
vida amb la gent d’algun mas és
un costum que ja fa molts anys
que s’estila.
A finals del segle XIX i principis del XX ja
era una pràctica habitual de la gent adinerada de ciutat que passaven llargues temporades en alguna masia aïllada sovint perquè
ells, o algun familiar o amic, n’eren els propietaris. És el cas de Vicenç Maria de Gibert (Barcelona, 21/04/1879-15/10/1939).
Aquest compositor, organista i crític musical passava temporades en algun mas de
Franciac que no hem pogut identificar però
que ell mateix, en un article titulat “La rítmica guirnalda” publicat a La Vanguardia
el 15 de setembre de 1923 ens descriu així:
“Hállome por algunos días en una soledad
rural, lejos de muchas cosas inherentes a la
vida moderna, que parecen afear fatalmente
la naturaleza. Mi sancta sanctorum rústico se
halla en el corazón de la Selva, en un punto
equidistante de Gerona, Cassá i Santa Co-
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loma” i continua descrivint el paisatge de la
plana de la Selva i de les muntanyes que l’envolten comparant-les amb una sardana i conclou que “De la asombrada contemplación de
la rítmica cadena montañosa nació en el antiguo morador del Ampurdán y de la Selva la
idea de tributar a la Divinidad un homenaje
impulsivo, franco, gozoso. Uniéronse aquellos
primeros hombres fraternalmente, dándose la
mano, y del suelo catalán surgió la sardana.”
Però aquesta introducció que ara ens pot
semblar molt folklòrica i romàntica li serveix per introduir el tema de què vol escriure i que veritablement ens interessa: el probable origen de la sardana moderna en les
nostres terres i la pèrdua del seu predecessor, juntament amb la sardana curta, l’antic
ball del contrapàs.
De Gibert, es meravella com aquí joves i
grans ballen les sardanes amb un entusiasme i ànim que “no se conoce en Barcelona ni
en las comarcas que no han sido la cuna de
la más bella de las danzas” però es lamenta de la pèrdua del contrapàs i sobretot d’un
dels seus últims mestres: “Ayer me despertó
el insistente doblar a muertos en la parroquia
cercana (...). Presentía vagamente que con el
muerto, modesta figura del pueblo conocida
tan sólo de sus convecinos, moría otra cosa
más significativa, algo que desgarraba una
entraña de Cataluña. Pronto vi confirmado

mi presentimiento al
averiguar que aquel
hombre obscuro se llevaba a la tumba el recuerdo postrero de una
cosa ya anteriormente
muerta. Celebrábase el
funeral del avi Gurnés, el último mestre del contrapàs de Franciach de la Selva.”
Però el mateix articulista ens explica que el
contrapàs ja feia anys que s’havia deixat de ballar i
que, tot i la gran tradició que havia tingut durant
segles, ja ningú recordava la manera de ballar-lo
“Bastantes años ha, extinguióse aquí esta danza,
sobrevivió el maestro, pero, no practicándola más,
llegó a olvidar su ilación. Porqué el contrapás vetusto con sus múltiples y variadísimos episodios,
era de difícil realización y requería concienzudo estudio. Baile de origen religioso –de hecho presidido
por el cura del pueblo el día de la fiesta mayor al
salir del oficio- la guía mnemotécnica que necesitaba para desmarañar su enredado hilo consistía en
la recitación, en versos cantados, de la Pasión del
Señor con todos sus pormenores.”
La sardana curta i el contrapàs conviuen fins
que aquest últim, més proper a una cerimònia
ritual que no pas a una dansa, va desapareixent
a causa de la seva complexitat. Tradicionalment,
a Franciac, els balls es devien celebrar a la petita plaça que es forma entre cal Ferrer i can Vivé
de Dalt, just davant les escales que pugen cap a

l’església de Sant Mateu i on es trobava el pedrís
dels músics que es desmuntà a finals dels 60 per
arreglar unes humitats a la casa a la qual estava
adossat. En la fotografia ens pot semblar petit
però hem de pensar que la cobla amb onze músics
no s’estructurà fins a finals del segle XIX. Fins llavors la cobla més habitual estava formada per set
músics i encara abans, en el temps que es ballava
el contrapàs, només per tres: el que tocava el flabiol i el tamborí, el de la cornamusa (una espècia de
gaita tradicional catalana) i el de la tarota o tible.
En realitat poca cosa sabem de la popularitat
del ball del contrapàs a les nostres contrades, en
el llibret dedicat a aquest ball editat per Aureli
Capmany el 1922, on recull els diferents pobles
on ha trobat que es ballava, no diu res de Franciac
o de Caldes però sí de la vila propera de Cassà
d’on ens explica “A Cassà de la Selva es ballava un
Contrapàs curt, d’uns 36 compassos al sortir d’Ofici, ocupant el lloc de cap i cua els dos Pabordes de
la festa, el de la vila i el de pagès, essent nomenada
la renglera de contrapassaires rest, paraula que determina la disposició dels balladors per ço que es
deia: entrar al rest a ballar el Contrapàs, no entrar
al Contrapàs.”
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Portada del llibret
sobre el contrapàs que publicà Aureli Capmany
el 1922.

A Llagostera troben també ben documentades les ballades
de contrapàs, per exemple la tarda del diumenge 13 de gener de
1703 se’n celebrà una a la plaça del Mercat, al nucli antic de la vila.
Però qui era l’avi Gurnés, l’últim mestre del contrapàs de
Franciac de la Selva? D’entrada sembla lògic pensar que es
tracta d’un habitant del desaparegut mas Gurnés situat prop
on ara hi ha construït l’hotel de luxe del PGA Golf de Catalunya i que fou derruït a finals dels anys 90 per construir el
camp de pràctiques.
Hem buscat les defuncions a Franciac aquell estiu i n’hem
trobat una que ens confirma aquesta hipòtesi. El 7 d’agost de
1923 mor i és enterrat al cementiri parroquial a l’edat de 76
anys Mateu Gurnés i Boadas.
Sembla que Mateu Gurnés havia nascut a Franciac el 1847.
Fill d’una família de petits pagesos es casà amb la Francisca Cabarrocas i Damià amb la qual tingueren diversos fills:
Maria, Josep, Tomàs, Dolors, Miquela i Teresa. Aquestes dues
últimes professaren com a monges al col·legi del Cor de Maria
d’Olot el 1915 i el 1917.
Com veiem a partir d’aquestes petites notícies que hem
anat trobant, el ball i les sardanes han estat des de molt antic
un element vinculat a la Festa Major de Franciac tot i que en
un primer moment, el ball restà estretament vinculat als rituals religiosos.
Una primera versió d’aquest article fou publicada al Programa de la Festa
Major de Franciac del 2016.

Vista de can
Gurnés a principis
dels 60
(Autor: Mn. Josep Bars,
Arxiu Parroquial de Caldes de Malavella)
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Serveis
Socials
Caldes de
Malavella
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Serveis
d’intermediació en
matèria d’habitatge
El Parlament va aprovar el passat mes de novembre la llei d’habitatge que
esquiva la suspensió del Tribunal Constitucional (TC) d’alguns articles de la
Llei 24/2015.
La norma va ser aprovada en la
majoria dels punts per unanimitat tot i que
hi ha hagut alguns articles en que PPC i C’s
s’hi han abstingut o hi han votat en contra.
La norma persegueix l’objectiu d’evitar desnonaments i establir mecanismes de reallotjament en els casos en que aquest ja s’hagi
produït i ho fa substituint els instruments
que havien estat recorreguts en l’anterior
text. L’oposició ha compartit la necessitat
de la llei, tot i que han reclamat que es doti
del pressupost necessaris per fer-la efectiva
i que s’insisteixi en la necessitat de crear un
parc d’habitatge social suficient, així com de
fer front al fenomen dels lloguers abusius.
Mentrestant el Servei d’habitatge de Caldes ha iniciat una campanya per aconseguir
que més propietaris s’animin a llogar els habitatges tancats amb el lema: “Si tens un pis
buit,hi ha famílies que el necessiten”. Una
de les prioritats de les polítiques públiques
d’habitatge ha estat, i continua essent, la
mobilització del parc dels habitatges buits,
en funció de les necessitats de cada municipi. A través d’aquest servei s’ofereix als
propietaris garantia i seguretat en la tramitació, execució i seguiment de contracte, assegurança, acolliment a l’aval de lloguer de
la Generalitat de Catalunya i defensa jurídica. “A canvi d’una rebaixa en les expectatives econòmiques dels propietaris, el servei
gestionarà un lloguer adequat per ambdues
parts, realitzarà totes les gestions necessàries, cercarà el llogater i farà el seguiment per
garantir el pagament del lloguer.
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Fins ara les visites que ha rebut el Servei
d’Habitatge de Caldes han estat principalment relacionades amb ajuts de lloguer i per
això fa falta incentivar als propietaris que
s’animin a obrir els seus habitatges ja que hi
ha una demanda elevada.
Ens trobareu cada dilluns, dimarts i dijous de 8.30h a 15.30h. Les persones que
desitgin parlar amb habitatge us haureu
d’adreçar a les dependències de Serveis Socials situades al Carrer Vall·llobera, s/n
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Valorem els
nous projectes
de Joventut del 2016!
Amb l’any acabat, mirem enrere per veure un any ple d’activitats, nous projectes i molta motivació.

Aquest any ens ha permès replantejar els objectius de l’Àrea de
Joventut envers el treball amb els
joves, gràcies al disseny del nou
Pla Local de Joventut 2016 - 2019,
i amb aquests, engegar nous projectes que han donat resposta a les
necessitats detectades.
En aquest article, repassarem
els dos projectes que s’han iniciat
aquest 2016, amb la intenció d’avaluar-los ja que per nosaltres, és
l’única manera de poder millorar la
nostra feina.
El Pati Obert
En l’anterior article de l’AQUAE del
mes de maig, es va presentar el nou
projecte de Pati Obert, amb la intencionalitat d’oferir un espai d’oci
positiu als ciutadans del municipi,
afavorint així la cohesió social del
territori i les relacions intergeneracionals. El mecanisme amb el qual
s’han aconseguit aquests objectius ha estat l’obertura del pati de
l’Escola Sant Esteve els divendres,
dissabtes i diumenges a la tarda. A
més, la contractació d’un monitor
de lleure per a dinamitzar les activitats i afavorir a les relacions dels
diferents col·lectius que s’hi ha pogut trobar.
Valorem el projecte de forma
molt positiva, tant per part de la
coordinació, com pel monitor, com
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de tots els agents implicats. A nivell
quantitatiu, en el pati obert hi han
participat entre 20 i 50 usuaris al
dia, depenen sobretot de l’època de
l’any i del dia de la setmana, essent
les estacions de primavera i tardor
les més concorregudes i el divendres, el dia més aprofitat. A nivell
qualitatiu, els usuaris que han utilitzat el pati estan contents amb la
possibilitat de poder comptar amb
aquest espai, les pistes per a jugar
i els jocs o dinàmiques que s’han
ofert, i també demanen que s’ampliïn els horaris d’obertura del pati.
En definitiva, el projecte ha tingut una bona rebuda per part de
la població de Caldes i de tots els
agents implicats, per tant, tenim
la intenció de tornar a reprendre
l’activitat el proper mes d’abril del
2017, amb la intenció de consolidar-lo i ampliar l’edat del públic que
participa del Pati Obert. Seguirem
jugant!
El Club de Lectura Juvenil
Aquest any també ens ha permès
recuperar un antic projecte de promoció de la lectura i la cultura, treballant conjuntament amb la Biblioteca del municipi. La intenció del
projecte és crear un espai de trobada entre els joves lectors, la Mercè
i l’Àrea de Joventut, on poder debatre sobre diferents lectures, fer

berenars temàtics, participar a la
Ràdio Caldes o veure pel·lícules sobre els llibres. D’aquesta manera, la
nostra intenció és relacionar la lectura amb altres formes d’expressió, i
per tant, vincular-la a altres activitats culturals dels joves.
El Club es va iniciar el mes de
març amb 5 joves lectors, amb el
llibre el “Jocs de la Fam” de Suzanne Collins; el mes de desembre
ja som 12 joves, i estem llegint la
vuitena lectura: “El nom del vent”
de Patrick Rothfuss. Ens reunim
l’últim divendres de cada mes a les
17h a la Biblioteca, i decidim l’activitat a realitzar segons la temàtica
del llibre o segons les demandes
dels joves. De cares a escollir les
lectures del 2017, els joves han
proposat les seves preferències literàries, i amb elles la Biblioteca i
l’Àrea de Joventut acabem de definir les lectures escollides per tal de
que generin interès entre tots els
membres del Club, els quals són
de diferents edats i gustos.
Valorem molt positivament el
projecte i la seva consolidació al
llarg d’aquests mesos, tant pels joves lectors del Club perquè han trobat un espai d’intercanvi d’opinions
i valoracions, com pels coordinadors, que hem superat amb escreix
les expectatives inicials. Seguirem
llegint!

Què és l’ampa?
És la manera més efectiva que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre
Escolar.
L’AMPA és una entitat sense
afany de lucre (no cerca cap mena
de benefici material o econòmic)
formada per mares i pares de l’Escola o Institut, on totes les famílies
hi poden participar.
Els seus objectius són:
1. Promoure la participació de pares i mares a la comunitat educativa.
2. Afavorir la conciliació de la vida
laboral i familiar.
3. Ampliar els espais d’educació i
socialització de l’alumnat.
4. Realitzar accions que contribueixin a la millora de l’ensenyament
que reben els nostres fills i filles.
A la última Assemblea ordinària de l’AMPA van assistir un total
de TRES pares; concretament dos
pares i una mare. Això deixa molts
interrogants a l’aire, “ realment ens
importa el què passa al voltant dels

nostres fills?” o “ Total, per quatre
anys que estaran a l’institut no cal
anar a les reunions!” o “ I què ens
explicaran aquesta gent si tampoc
fan res?” o “ Que treballin els altres
que jo tinc molta feina...”. Son exemples de les causes per les quals els
pares dels alumnes no s’impliquen
amb l’AMPA a l’institut? Això nosaltres no ho sabem , el que sí sabem
es que si estem sols a les reunions i
no ens arriben les inquietuds , iniciatives, propostes o què pensen els
pares dels alumnes, l’AMPA no té
sentit com a tal.
Aquest curs l’AMPA ha fet una
inversió important en llibres i subscripcions a diaris i revistes per tal
que els nostres fills puguin gaudir
de bones lectures gràcies al programa ILEC. Però a part d’això, la
xocolatada i altres petites inversions , també hem treballat molt du-

rant l’estiu per evitar la retallada de
professorat que se’ns ha aplicat des
del departament d’Ensenyament.
Estem contínuament pendents del
tema de la construcció de l’institut
i tenim les portes obertes a les famílies que tinguin dubtes, queixes
o problemes sobre alguna situació
que s’hagi produït . Però tot això
no és possible sense la participació
de les famílies. Ens agradaria poder
oferir cursos , xerrades pels alumnes i les famílies, però...com podem
saber si interessa, si per començar ja
no interessa saber el què fem? Aquí
deixem la reflexió . Esperem que a
la propera Assemblea hi hagi més
assistència i participació de les famílies. El correu de l’AMPA és ampasescaldes@hotmail.com . Hi podeu fer arribar les vostres propostes,
idees, problemes, etc... L’AMPA som
TOTS!!!

E nsenyament L lar d ’ Infants els N i n o ts

Tots són iguals: nenes = nens
Per què un nen no es pot disfressar de princesa, jugar amb nines, fer ballet ... I una nena jugar a
futbol, disfressar-se de Batman...?
Segurament la vostra
resposta sigui: Sí , i tant que pot
fer-ho !! Però tindreu por del que dirà
la societat i el vostre entorn proper?
Doncs totes aquestes preguntes ens
van motivar a l’hora de participar en el
projecte que porta a terme la Cristina
Vila “Coeducar a l’escola bressol”.
L’objectiu és educar per la igualtat d’oportunitats entre els infants,
independentment de si són nens o
nenes i, canviar totes les idees estereotipades que hem anat adquirint al
llarg de la nostra vida (el color rosa
és de nenes i el color blau de nens)

No ens hem de sentir culpables
del que hem transmès fins ara, ja
que ho estàvem fent inconscientment, però a partir d’ara sí podem
prendre consciència i modificar, de
manera creativa i divertida, les situacions de desigualtat.
En el curs ens hem adonat que
els contes tradicionals, catàlegs
de joguines, anuncis de televisió...
són mitjans que malmeten contra
la coeducació i, que són a àmbit
mundial. Les tradicions no les hem
de suprimir, senzillament, si volem
que els nostres infants visquin en

un món millor, hem de variar-les: el
gat no cal que es mengi la Rateta i,
començar a buscar contes, no sexistes, com ara” La Meitat d’en Jan”.
Cal motivar als nens a exterioritzar les seves emocions , les actituds
d’atenció i cura vers als altres i a les
nenes a interaccionar amb els jocs
més actius.
Per últim agrair a la Cristina la
seva paciència i sobretot gràcies
per fer-nos adonar que hi ha diverses maneres per treballar la igualtat
i no només el llenguatge com a eina
per realitzar-ho.
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Renovació de la Junta
L’AMPA de la Benaula ha començat un nou camí amb la renovació parcial de la junta.
Jocs de
pati i jocs
gegants
Inversió en jocs
de pati i jocs
gegants: twister,
oca, 4 en ratlla,
cons gegants i
bilibó
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La nova junta està formada per: en Morten Overgaard com a president, la Yolanda
Vélez com a vice-presidenta, en Lluís Marzabal que continua com a tresorer i la Maria
del Prado Moreno com a secretària.
Tots quatre hem començat la nostra tasca amb molta empenta, ganes de fer coses
i molt bones idees. Algunes ja les hem començat a dur a terme, com per exemple: la
venda de calendaris de l’any 2017 amb fotografies dels nens de l’escola, la oferta d’un
servei de cangur per tal de facilitar als pares
l’assistència a les reunions pedagògiques de
l’escola i que han tingut molt bona acollida.
Una altra funció de l’Ampa, podria ser invertir en les mancances de l’escola, i aquest
curs hem realitzat una inversió en jocs de
pati i jocs gegants, com són: el twister, l’oca i
els 4 en ratlla gegants, uns cons gegants i uns
bilibó, etc.. per que tots els alumnes de l’escola en facin us. Una altra inversió ha estat

en material específic pel gimnàs.
Una altra novetat es el “Migdia actiu” i
consta de diferents activitats que canvien
mensualment, per adaptar-se a les diferents
èpoques de l’any, com poden ser: un torneig
de futbol, bagul temàtic Duplo, jocs d’atrapar, etc..., aquesta activitat està subvencionada pel Consell Comarcal de la Selva.
També hem recuperat la venda de crispetes
durant les sessions de cinema, com a manera de recollir diners pel viatge de final de
curs de 6è.
Per últim volem agrair a l’anterior Junta,
en Josep Maria Lluch, la Mònica Ciurana i
la Rut Palomeque, la tasca realitzada durant
aquests últims 2 anys i esperem que amb
l’ajuda de tots els vocals i les diferents comissions, la nostra tasca com a Nova Junta
sigui en benefici de tots els alumnes de la
nostra escola i particularment dels socis de
l’AMPA.

El millor aprenentatge
és el que es viu
Des de l’Ampa de l’Escola Sant Esteve engeguem aquest curs una nova etapa
amb la renovació de la nostra Junta.
La nostra voluntat és treballar amb
il·lusió, aprenent per fer-ho millor
cada dia, i des del diàleg, tant amb
els pares com amb l’escola, pensant
sempre en el millor pels nostres
fills. Volem destacar la bona feina
que s’ha estat fent fins ara i volem
continuar amb tots aquells projectes que creiem que són positius i enriquidors per l’alumnat del centre.
Un exemple és l’aposta que s’ha
fet aquest curs a l’escola Sant Esteve. Hem estrenat l’aula de recursos
per a la Matemàtica manipulativa.
Aquest espai compta amb diferents
jocs, materials, eines i instruments
per al treball experimental i vivencial de les matemàtiques. Hi podem
trobar tangrams, geoplans, balances
de diferents tipus, cintes mètriques,
reglets, blocs multibase, jocs didàctics, blocs lògics, dòminos matemàtics de càlcul, i un llarg etcètera de
materials diversos que contribueixen a enriquir l’aprenentatge d’una
forma significativa dels alumnes.
Una part d’aquest material ha
estat elaborat pel Claustre de mestres de l’escola, però el volum més
important de productes han estat
comprats per l’Ampa que hem contribuït en gran mesura a fer possible aquest nou espai d’aprenentatge
pels nostres fills. Aquest curs ampliarem tot aquest material amb una
nova inversió apostant clarament
per aquesta proposta activa i engrescadora d’aprendre les matemàtiques utilitzant tots els sentits.
Cada curs, seguint amb l’objec-

tiu ja consolidat d’establir la mateixa línia pedagògica de treball de
P3 fins a 6è, utilitza aquest material
en diferents sessions. A primària,
per exemple, es treballa un cop per
setmana amb tot aquest material
i sempre amb la presència de dos
mestres a l’aula. Una manera diferent d’aprendre “tocant” les matemàtiques.
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Inauguració de l’Escola
La Benaula
El dimecres 11 de gener -un any després de la seva posada
en funcionament- va tenir lloc la inauguració oficial de l’Escola
La Benaula de Caldes de Malavella, en un acte que va comptar amb la participació de la consellera d’Ensenyament de la
Generalitat, Meritxell Ruiz, així com del delegat del govern de la
Generalitat a Girona; Eudald Casadesús, del director dels serveis territorials d’ensenyament a Girona, Josep Polanco, entre
d’altres autoritats.
La visita es va iniciar amb una recepció a l’Ajuntament on l’alcalde,
Salvador Balliu, la regidora d’Educació, Àngela Frigolé, així com la
resta de regidors del consistori, van aprofitar per comentar amb la
consellera diversos temes d’educació. La consellera Ruiz va signar el
Llibre d’Honor de l’Ajuntament, per dirigir-se tot seguit cap a l’escola.
A l’escola Benaula, la consellera va descobrir la placa inaugural
i va fer un recorregut per totes les instal·lacions del centre acompanyada per la directora i el professorat del centre.
Seguidament van tenir lloc els parlaments oficials.
L’alcalde, Salvador Balliu, va assenyalar que aquesta escola va néixer de les necessitats del poble que s’anava fent gran tot assegurant
que “l’equip directiu va estar a l’alçada en tot moment”, però que es
feia necessari comptar amb unes instal·lacions dignes, que avui hem
inaugurat”. Alhora que va reivindicar el nou institut, que actualment
es troba en barracons i en situació de lloguer.
Meritxell Ruiz va ressaltar l’oportunitat de posar en valor la gran
feina que es fa des del món de l’ensenyament, afirmant que “un edifici
tan bonic com aquest és una de les millors inversions de país que
podem fer”. La consellera va ressaltar que l’escola La Benaula compta
amb “un projecte educatiu molt interessant, el qual permet l’aprenentatge i el desenvolupament de tots els nens i nenes, que en el fons
és el més important”.
D’altra banda, la directora de l’escola, Anna Sánchez, va fer un
repàs a la història dels 10 anys del centre. “Era un projecte molt petit,
amb reptes continus” tot remarcant que “el fet d’iniciar l’escola des de
zero fa que sigui part teva, ja no només en l’àmbit professional, sinó
a nivell personal”.
Finalment els alumnes de 6è de Primària van obsequiar a les visites amb el Ball de l’hereu Riera -dansa del municipi-, entre d’altres
actuacions musicals.
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Els poemes de Nadal

C ENTRE ESP L AI SANT EST EVE

Els alumnes de 2n A/B de
l’escola la Benaula, s’han inventat els poemes de Nadal
en català i castellà. Aquí teniu les seves obres literàries
d’aquests petits escriptors.

Hola caldenques i caldencs!
Els CESE ja està en plena marxa! Ara, farà dos
mesos que vam donar
al tret de sortida al nou
curs amb la reunió inicial
al Casino on us vam informar del funcionament general de l’entitat i us vam
fer coneixedors de les
novetats d’enguany. Una
reunió molt familiar i com
sempre, us volem agrair
la resposta que ens doneu i la vostra confiança.
Dit això, us farem un tastet de la bullició d’aquests
mesos.
Doncs comencem per
la sortida de Sant Maurici del cap de setmana
del 26/27. Les monitores
i els monitors ens vam
despertar i totes ho teníem molt clar! Abans

d’esmorzar, havíem de fer
una valoració del temps…
Què fem? Pugem? Ha de
ploure, eh… Que va, que
va! Segur que ens aguan-

tarà! Aquest era el diàleg
matiner que va pregonar
un dia fantàstic de jocs
amb els nostres infants.
Gràcies pluja per saber

quan no has de caure!
I acabem per aquest últim cap de setmana viscut
en una casa de colònies
de Santa Coloma on els
nostres joves i nosaltres,
monitors/es ens hem reunit per seguir gaudint
i aprenent junts! Els riures i les reflexions sobre
el món en que vivim han
format l’eix vertebrador
de la sortida. Però també ens hem aventurat a
simular judicis, on com
us ho expliquem... Potser
hi mancava una mica la
professionalitat...Però només potser! Ah! I gràcies
llar de foc, hem agraït de
tot cor el teu caliu. Sort
n’hem tingut de tu.
Per això, només acaba
de començar! Què crèieu
que estem preparant ara?
Oh, quins nervis...

tit grup que a part de fer
trobades setmanals els
dimarts al matí de 10 a
12 (a la sala de plens
de la casa Rosa) intentem dinamitzar les nostres
xerrades amb activitats
temàtiques d’interès, com
demostracions de productes que poden ser útils
per fer-nos la vida més
fàcil, compartir informacions d’interès, com són

xerrades a diferents llocs
de la província, o ajudar a
fer veus en l’organització
d’esdeveniments relacionats amb el món de l’infant.
El nostre objectiu amb el
temps és convertir aquest
petit grup en un gran grup
on mares es puguin sentir
còmodes i relaxades mentre els seus fills i filles també comparteixen les seves

XARXA d e DONES
Tribu de mares
Presentació del nostre grup
Aquest escrit és la presentació de la nostra “petita
tribu”, un grup de mares
(algunes
primerenques,
altres amb algun temps
de rodatge) amb ganes
de compartir experiències,
passant una bona estona
amb els nostres petits.
Des del grup de postpart del CAP de Caldes i
amb l’ajuda de Xarxa de
Dones de Caldes, hem
pogut fer realitat el que
inicialment era una idea:
vincular els nostres petits i
nosaltres mateixes durant
els primers mesos i anys
de criança, en un espai
de reunió i ajuda mútua.
Des d’embarassades fins
a mares amb nens i ne-

nes de 3 anys, el grup
vol intentar donar cabuda
a tothom qui tingui ganes
de reunir-se amb gent per
compartir
experiències
comuns.
El grup ha sorgit de veure que quan parlem, totes
tenim unes necessitats
similars i unes inquietuds
que en el seu moment
ens poden atabalar, i del
fet que estar “en tribu”
ens ajuda a resoldre els
nostres dubtes d’una manera informal però molt
efectiva. L’experiència de
cadascuna en un o altre
aspecte és molt enriquidor
per totes les altres i també
pels nostres petits.
Actualment, som un pe-
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COLLA G E G A NT E R A d e Cal d e s
Finalment... el desembre ha començat i la temporada gegantera
s’ha acabat! Hem fet les sortides
que ens quedaven i hem pogut
gaudir de la trobada a Caldes.
Com sempre, genial! Molts gegants, molta gent, molta alegria...
què més podem demanar? Bé...
una coseta... que us animeu i formeu part d’aquesta petita gran
família que és la colla gegantera.
Petits i grans ens divertim i ens
ho passem molt bé tot portant
un gegant, gegantó, tocant algun
instrument, fent fotos, fent de
“cotxet-escombra”... sempre hi
ha feina a fer. Però tot s’ha de dir:
es fa de bon grat!
Aquest any, per tancar la temporada, hem fet una cloenda gegantera una mica diferent: al matí
hem anat a la Fundació Mona a
Riudellots de la Selva i després –
sense fer el mico, eh?- hem anat
a dinar a la Fonda Esteba. Tots
ben entauladets i enclenxinats

ag rupaci ó s ardani s ta
per a l’ocasió. Ara... s’ha acabat
notant que som geganters!
Per acabar no ens volíem deixar una gran notícia: estigueu
atents a la pròxima temporada...
A Caldes se n’està coent una de
MOLT GROSSA!!!

Entre versos i Marsillach

tar portar a terme l’esmentada obra de teatre, i
barrejant-hi algun interval
de vídeo a on el rapsoda
era el mateix Adolf Marsillach. Tot plegat una
obra molt ben presentada, organitzada i portada
a terme amb tota la delicadesa i encert que es
mereixia.
La directora Blanca
Marsillach, va iniciar l’acte presentant l’obra amb
la llengua del nostre país,
en català, fet que els assistents van aplaudir extensament agraint l’esforç realitzat per aquest
inici tant esperat.
La poesia de l’obra era
tota de poetes castellans,
llegida com no podia ser
d’altra manera, amb la

Iniciem l’any amb les audicions d’hivern. Comencem amb l’aplec de Sant
Sebastià, dissabte 4 de febrer. La cobla Principal de
l’Escala tocarà a les 12h a
davant de Ca l’Aluart. Hi
haurà degustació de Brou
i Botifarrada i al mig de
l’audició s’oferirà el Ball de
l’hereu Riera.
Per Sant Josep, el diumenge 19 de març, la cobla Flama de Farners ens
oferirà una audició de 6
sardanes. A les 12:15h a la
plaça de l’Ajuntament nou.
I ja en plena primavera, per Sant Jordi, el 23
d’abril, novament la Principal de l’Escala ens oferirà
una audició de 6 sardanes
a la plaça de l’Església.
El diumenge 14 de maig,

gaudirem de l’Aplec! Amb
sardanes matí i tarda al
Parc de la Sardana.i a la nit
a la plaça de l’Ajuntament.
A les 11h, la Bisbal
Jove, Reus Jove i cobla
Ciutat de Girona; a les 16h
la Bisbal Jove, Reus Jove i
cobla Ciutat de Girona; i a
les 22:15h la cobla Ciutat
de Girona.
I amb l’arribada de l’estiu l’audició de Sant Joan.
Dissabte 24 de juny, la
Punt Cat Cobla ens tocarà 9 sardanes a la rambla
d’en Rufí.
El primer de juliol celebrarem la Diada del Soci.
A les 20h la Bisbal Jove
oferirà una audició de 6
sardanes a la plaça Mathaussen i a les 23h hi haurà havaneres.

L’audició d’estiu es farà
el dissabte 15 de juliol. La
cobla Premià farà una audició de 9 sardanes a les
22h de la nit, a la plaça de
l’Església.
Durant la Festa Major
farem dues audicions. El
dissabte 5 d’agost la cobla
Ciutat de Girona ens oferirà 6 sardanes a les 19.30h
a plaça de l’Ajuntament; i
el diumenge 6 d’agost la
Flama de Farners oferirà
una audició de 6 sardanes
més. A les 19.30 a la Plaça de ’Església.
També a l’agost celebrant el Memorial Mas Ros
la cobla Ciutat de Terrassa farà una audició de 9
sardanes totes del mestre
Mas Ros. A les 22h de la
nit a la plaça Mestre Mas

Ros.
La vigília de la Diada Nacional, el diumenge 10 de
setembre, de nou la cobla
Punt Cat Cobla tocarà 6
sardanes i el cant dels Segadors. A les 22h de la nit
a la plaça de l’Ajuntament.
Arriba Sant Maurici, divendres 22 de setembre,
i la Ciutat de Girona ens
farà una audició de sardanes a l’ermita de Sant
Maurici. Hi haurà un dinar
popular.
En plena Fira de l’Aigua,
el diumenge 1 d’octubre,
la cobla Contemporània
ens oferirà el Sardaxou.
Per finalitzar l’any amb
l’Audició de Nadal. Diumenge 17 de desembre a
les 12h del migdia amb la
cobla Ciutat de Girona.

El Banc d e Sang i Te i xi t s

E SP LAI GG CA L D E S
És un recital de poesia
de poetes de l’edat d’or,
època romàntica per
excel·lència. Es va poder
veure i sentir a l’Espai
Caixa de Girona, L’Obra
Social de la Caixa la va
organitzar per fomentar
la comprensió i la realització de teatre en les
persones grans. Començà l’obra amb poemes de
Teresa de Jesús i continuant amb poemes, molt
ben escollits, de diferents
poetes espanyols, tots
ells van fer les delícies
dels assistents.
El recital dirigit per
Blanca Marsillach i Elies
Varela, amb rapsodes de
la demarcació de Girona,
persones grans que voluntàriament van accep-

Calendari sardanista per a l’any 2017 a Caldes de Malavella

El Banc de Sang i Teixits
mateixa llengua. De poetes catalans de l’edat
d’or en tenim alguns i
molt coneguts, alguns
poemes estan escrits en
castellà, i d’altres en català. Al final de l’obra s’hi
va trobar a faltar la mateixa sensibilitat de l’inici,
una poesia en català.
L’Espai Caixa hauria
pogut suggerir a la directora Blanca Marsillach
que aquest detall hi fos
inclòs, tothom hauria
quedat agraït i satisfet,
elogiant la direcció de
l’obra, l’Espai Caixa i
l’Obra Social de la Caixa.
Una representació de
20 persones entre junta
directiva i socis de l’Esplai de Caldes, vam gaudir de l’obra esmentada i

Quelcom més que l’empresa que gestiona l’obtenció, anàlisi, distribució i transfusió de la
sang a Catalunya. Text: Dr Joan Profitós

la majoria hauríem agraït
aquest gest ja citat. Experiència i crítica potser
permetran canviar la sensibilitat dels que ho podien fer possible.

El Banc de Sang i Teixits
és l’empresa pública del
Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya que té com a missió
garantir l’abastament i el
bon ús de sang i teixits a
Catalunya, essent el centre de referència en immunologia diagnòstica i de
desenvolupament de teràpies avançades.
Té per finalitat també,
garantir, que tots els nens
prematurs extrems que
no puguin ser alletats per
la seva mare, puguin disposar de llet materna de
banc.
El Banc de Llet Materna,
en funcionament des de

juny de 2011, s’encarrega
de recollir l’excedent de
mares donants, de processar-la de manera segura i de subministrar-la a
les unitats de neonatologia
dels centres hospitalaris.
Des de la seu central del
Banc de Sang i Teixits, el
Banc de Llet Materna rep,
analitza, processa, conserva i subministra la llet
per tal de garantir-ne la
qualitat i la disponibilitat en
cas de necessitat.
La llet materna és el millor aliment que pot rebre
un nadó, ja que és molt
més completa que qualsevol altra alternativa. És
innòcua i conté proteïnes,

anticossos i greixos, que
garanteixen el creixement
i protegeixen el lactant
de les malalties més freqüents com ara la diarrea
i la pneumònia.
Al Trueta, es va començar a oferir llet materna a
partir de mitjans de 2012 i,
des de llavors, a la nostra
demarcació, 177 nadons
prematurs ja l’han rebuda
i 231 mares han fet donació de llet. L’any passat, es
van lliurar al banc 356 litres
de llet materna procedent
de donadores voluntàries,
anònimes i altruistes.
Els avantatges pel nadó,
estan demostrats científicament, tant a nivell nu-

tricional, immunològic, així
com de digestió.
Per poder donar llet, tan
sols has de complir unes
condicions bàsiques:
Estar alletant el teu
nadó i tenir llet suficient.
Gaudir de bona salut i
dur uns hàbits de vida saludables.
Si voleu fer una donació,
o en cas de dubtes, podeu anar al Banc de Sang
i Teixit, a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (972
226 702).
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CLUB PATINATG E A RTÍ STI C CA L D ES
El mes de novembre la
Laura Murillo, la Sabrina
Martin i la Maria Dual van
participar al campionat de
promoció que va tenir lloc
a Fontcoberta. Al mati la
Laura i la Sabrina van quedar la 6a i 12a respectivament a la categoria Titelles
B; a la tarda la Maria va fer
una 3a posició a la categoria putxinel.lis C.
Moltes felicitats a les
tres per la feina feta!

El mes de desembre,
l’Adela, la Maria, l’Emma
i la Ivet van participar al
campionat de debutants.
L’Adela va quedar 1ª en la
categoria juvenil, la Ivet, la
Maria i l’ Emma van quedar la 17a, 18a i 21a, respectivament, en la categoria Infantil.
Moltes felicitats a totes.
Ara toca gaudir d’aquesta
nova etapa de competició.
Endavant noies!!

El mes de desembre
també vam celebrar el
nostre festival en el que
recaptem diners per la
Marató de TV3.
I el mes de gener engeguem amb moltes ganes i
il·lusions per a què la temporada 2017 encara sigui
molt millor!!
Aprofitem aquestes línies per informar que hem
creat un grup destinat a
adults que vulguin apren-

clu b excu rs i o ni s ta d e cal d es
dre a patinar o ja en sàpiguen i vulguin continuar
practicant-lo. Es fa al pavelló polivalent cada dilluns.

Segona etapa Camí de Sant Jaume de Caldes a Montserrat
El 3 d’abril, una quarantena de membres del club excursionista vàrem fer la segona etapa
des de l’ermita de Sant Romà de Brunyola, on acabava la primera i fins a la vila d’Amer.
En un matí vàrem fer uns
16 quilòmetres amb 5 hores de marxa. Recordem
que per arribar a Anglès
s’intenta seguir l’antic
camí ral que existia entre
Caldes i Anglès i que formava part d’un camí més
important que unia Ripoll
amb Tossa des de mitjans
del segle X fins a mitjans
del XIX. Aquesta via es va
anar perdent amb la construcció de les carreteres
modernes però també pel
traçat de noves pistes rurals, canvis de conreus,
etc.
A l’ermita de Sant Romà
es pot arribar en cotxe des
de la carretera de Girona a

Santa Coloma a l’alçada
de Vilobí d’Onyar en direcció a Brunyola, i també
des de la carretera d’Anglès a Santa Coloma on hi
ha un trencant cap a Sant
Romà a l’alçada de Sant
Martí Sapresa.
Així és que sortint de
Sant Romà es pren inicialment una pista asfal-

tada i es van seguint per
una encreuada de camins
que uneixen diferents masies de la zona, en algun
moment es pot fer drecera
per mig de camps i algun
bosc per un paisatge marcat pels cultius d’avellaners tant tradicionals en
aquesta zona. El camí arriba a l’ermita de Sant Pere

Sestroques, molt ben restaurada de fa pocs anys.
De Sant Pere al poble
d’Anglès no té pèrdua i ja
a Anglès, on vam creuar el
nucli medieval, s’enllaça el
carril bici de Girona a Olot,
passant per la Cellera i arribant, al final de la segona
etapa, a l’antiga estació
del carrilet d’Amer.
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“CALDES DE MALAVELLA, LA VILA TERMAL” ,
el millor llibre per regalar!

Ofi

Ja estem arribant a l’equador de la temporada i tots
els equips ja estant en plena
competició. Destaquem l’actitud sempre positiva i de superació de tots els nostres jugadors que representen amb
molt d’orgull el nom del poble
de Caldes.
El passat 11 de desembre,
va tenir lloc la presentació de
la temporada 2016-17 de
tots els equips de la UE CALDES al municipal Vall-llobera.
La diada va coincidir amb la
nostra col·laboració anual a la
Marató de TV3.
Va ser una jornada molt
emotiva pels nostres jugadors
i familiars i tots junts vam tenir un record pel nostre amic,
Marc Niell, que ens ha deixat
recentment.
Des de la Junta de la Unió,
us desitgem molta salut pel
2017. Força Unió!
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Què passa amb
l’alcohol?
Fa just dos mesos se’ns va encongir el cor amb la notícia de dues adolescents
ingressades per coma etílic, amb la tràgica mort d’una d’elles
text: Equip Infermeria - CAP Gerard Masllorens

És un incident molt greu que
ens porta a reflexionar i parlar sobre els efectes nocius del consum
d`alcohol.
Dades de la última Enquesta
Escolar sobre l’Ús de Drogues en
Estudiants d’Educació Secundària
(Estude), a nivell nacional, constata
que la ingesta de begudes alcochòliques ha augmentat considerablement entre els adolescents; especialment entre el joves de 14 i 15 anys.
Els resultats revelen que més de
la meitat dels menors ho han fet en
l’últim mes i que un de cada quatre han participat en un “botellón”.
L’informe alerta sobre l’arrelament
del “botellón” com a model d’oci
dels nostres estudiants.
Així mateix, la Organització
Mundial de la Salut (OMS) constata que l’alcohol és el responsable de
més de 3,3 mil.lions de defuncions,
és a dir el 5,9% del total mundial.
L’alcohol s’absorveix ràpidament
a través de les parets de l’estòmac i
de l’intestí prim. Es transporta per
la sang a la resta d’òrgans i així afecta al cervell.
Cal destacar que a cada persona
l’afecta de manera diferent: segons
el pes, el sexe ( a les dones els afecta
més), haver menjat o no, la velocitat
amb què es beu o el tipus de beguda
que es consumeix.
Beure begudes alcohòliques de
manera continuada pot provocar
trastorns digestius, del sistema nerviòs, al cor i vasos sanguinis.
És la causa d’alguns càncers: de
llavi, de boca, de laringe, d’esòfag i
fetge i també de la cirrosi hepàtica i
de la pancreatitis.

Hi ha casos, però, en què el con- la nostra sang al cap de la setmana,
sum està totalment contraindicat:
del mes, de l’any, d’un anys radera
• Dones embarassades
d’altra..
• Infants i adolescents
El consum d’alcohol en cap cas
• Per indicació del metge en per- s’aconsella que sigui diari, de fet ja
sones que pateixen certes ma- fa molt temps que es va treure de les
lalties o que segueixen tracta- recomanacions sobre alimentació
ment mèdic
saludable
• Persones que han de conduir o
Tot plegat com hem dit al corealitzar activitats amb màqui- mençament és per reflexionar i acnes de precissió.
tuar en conseqüència. Ens hi va la
Malgrat la gran quantitat de salut dels nostres fills i la nostra.
problemes socials i sanitaris que
A continuació us facilitem un
provoca, l’acohol gaudeix d’una qüestionari per a la identificació del
gran permissivitat a la nostra socie- consum de risc. El podeu autorestat. Aquesta pot ser una de les cau- pondre per objectivar el vostre conses que hi ha darrera el consum en- sum.
tre els adolescents ja que els adults
Si detecteu un consum de risc
som els referents i models a seguir podeu consultar amb la vostra indel nostres joves. En aquest sentit és fermera del CAP, trucar al 061 Catresponsabilitat dels pares, familiars Salut Respon o a la Línea Verda: 900
i societat en general modificar a la 900 540
baixa les pautes de consum. Dit
d’altra manera més col.loquiDIT C
d'alcohol: AU
al “predicar amb l’exemple”.
del consum de risc
a la identificació
per
ri
ona
esti
Qü
Una altra raó seria el preu
de les begudes, encara molt
assequible i la seva accessibilitat; se’n pot trobar a molts
llocs.
A vegades, a la consulta,
quan preguntem sobre l’hàbit de consum en referència a
l’alcohol hi ha moltes persones
que minimitzen el seu consum :
“ només un got de vi per dinar i sopar, alguna cervesa 1-2
cops al dia i els caps de setmana
algun cubata, cava o licors” això
que molta gent considera normal
és un consum excessiu per la nostra salut i si no, calculem quants
litres d’alcohol poden passar per
ents i
n
amb certs medicam
salut i interferir
Les respostes sera
e el seu consum.
l pot afectar la seva
nes preguntes sobr
El consum d'alcoho
nt que li fem algu
osta
orta
resp
imp
és
,
seva
dat.
la
ents
i
tractam
or descrigu
seva honeste
que li agraïm la
la opció que mill
marqui una X en
confidencials, així
a la taula següent,
Per a cada pregunta
Dona
Sexe: Home
Edat: ___
Dades Usuari:

ca?
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Sumar les opcions
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Puntuen de 0 a 4

Catalunya
sota els
Reis de la Casa
de Borbó
A València el moviment erudit s’encarna en l’alta figura de Gregori Mayans i Siscar. En l’art, tingué una notable influència la
vinguda a Catalunya, amb l’arxiduc Carles, d’artistes cen-treeuropeus i italians que marquen direccions als nostres artistes.
text: Ramon Torrent
Un dels més influïts (pel pintor Galli)
fou Antoni de Viladomat, considerat
per Mengs com el millor pintor espanyol del seu temps.
L’escultura compta amb mestres d’alta categoria com són Damià Campeny,
Antoni Solà i Lluís Bonifàs. En l’arquitectura, el barroc, ja evolucionant cap al
neoclassicisme, dóna algunes de les seves
millors produccions, entre altres la façana de la catedral de Girona, l’església del
Carme de Vic, la catedral nova de Lleida,
el santuari de la Gleva, prop de Manlleu,
el del Miracle, prop de Solsona, l’església
de la Mercè i el palau de la virreina de
Barcelona, i el palau del Marquès de Dosaigües a València, qualificat de «la més
bella residència del rococó a Espanya»; la
seva magnífica part escultural és deguda
a l’escultor valencià Ignasi Vergara.
Triomfa després, en el tombant del
segle, la influència neoclàssica, de la
qual és un dels millors representants
l’arquitecte Joan Soler, autor de la part
moderna de la Llotja de Barcelona.
La música rep, poderosa, la influència italiana, tant en l’aspecte religiós com
en el profà. Sovintegen les representacions de la òpera italiana a Barcelona. En
la pugna que es produeix dins la música espanyola, el moviment innovador
parteix de Catalunya i s’encarna en la
figura del mataroní Fran-cesc Valls, «el
músic més revolucionari de la península». Dins l’escola valenciana destaca Pere
Ra-bassa, mestre de la Seu valentina. Al
final del XVIII sorgeix el barceloní Fer-

ran Sors, qui triomfa arreu d’Europa, no
sols com a eximi guitarrista, sinó també com a compositor d’òperes i balletsEsmentem la producció dels operistes
Domènec Terradelles i Vicenç Martín,
la del conreador de música de cambra
Antoni Soler, i la
dels montserratins
Josep Anton Martí, Anselm Viola i
Narcís Casanoves.
Quant a les lletres, si bé la poesia
popular
segueix
brillant en belles
cançons, la literatura erudita marca el
nivell més baix de
la llengua catalana.
Malgrat tot cal assenyalar les figures
dels poetes erudits
Agustí Eura, bisbe
d’Orense, i Ignasi
Ferreres, que van
continuar usant la
llengua materna, la del gramàtic Josep
Ullastre, que entre 1743 i el 1762 va
escriure tres redaccions d’una original
gramàtica de la nostra llengua que no
va arribar a editar-se, i la de Baldiri
Reixach, que va publicar unes notables
Instruccions per a l’ensenyança dels
minyons (1748). A València hi ha dues
figures, Carles Ros i el P. Lluís Galiana,
força notables com a propugnadors de
l’ús de l’idioma propi.

LA CULTURA CATALANA
A MENORCA DURANT LA
DOMINACIÓ ANGLESA
Menorca va ser ocupada per Anglaterra des del 1713 al 1781, amb un
parèntesi d’ocupació francesa en
1756-1763, i tornarà a estar en poder
dels anglesos en 1789-1802.
La dominació anglesa va comportar una gran difusió de l’ensenyament primari, que va ser impartit
en llengua catalana. El 1750 hi va
ser instal·lada la primera impremta.
El 1778 hi és fundada la «Societat
maonesa de Cultura» que té el català com a llengua oficial; la presideix
Joan Roig i Cardona, i en són figures
destacades els germans Joan, Pere i
Bartomeu Ramis i Ramis, el cronista Joan Roca I vinent, el dramaturg
Vicenç Albertí i el gramàtic Antoni
Febrer i Cardona, que té un claríssim
sentit de la unitat idiomàtica de tots
Santuari de
la Gleva
a Sant Hipòlit de
Voltregà

els Països Catalans.
Dins el període 1763-1781, una
nombrosa colònia de menorquins va
establir-se a la península de Florida,
llavors sota dominació anglesa, principalment a la ciutat de Sant Agustí,
i durant un segle i mig hi van conservar la nostra llengua. Pertanyia a
aquesta comunitat l’almirall Farragut, heroi de la guerra de la independència nord-americana.
AQUAE 55

A P unt d e S o lfa

T eràp i es N aturals

Beneficis de
l’aigua de mar

El llibre de
l’Abans

El passat 2 d’octubre, a la fira de l’aigua, vaig posar una petita
parada a la porta de La Dietètica de Caldes, a la plaça Sant Esteve. Per compartir amb els que no vau poder venir i explicar els
beneficis de l’aigua de mar en el nostre organisme, en aquest
article us ofereixo un petit resum. Text i fotos: Nuria Arrufat Gallardo

Com que, malgrat la jubilació, estic força ocupat i,
tot s’ha de dir, no tinc prou paciència ni voluntat per
col·leccionar res, quan vaig tenir notícia de l’edició
en fascicles del llibre local “L’abans” vaig pensar que
ja el compraria bo i acabat, una vegada sortís al
mercat en aquestes condicions. I així ho vaig fer just
l’endemà mateix de la seva presentació al Casino.
text: Antoni Mas
Un cop superat l’ensurt que provoca el fet de sospesar aquell volum tan
summament feixuc, la curiositat em va
fer asseure immediatament al sofà de casa
meva per donar-li una primera ullada. I
aquesta curiositat va anar donant pas a un
gran interès. Un interès creixent, a mesura
que anava passant pàgines i pàgines, tot
observant les precioses fotografies que il·
lustren aquest treball de recerca històrica
que, personalment, trobo extraordinari.
De cop i volta vaig fer un salt de més
de cinquanta anys enrere per recordar
com eren aleshores els carrers i places del
meu poble, les cases, les botigues, els cafès, els escassos vehicles que hi circulaven,
la gent, les feines, els costums, les celebracions...
El primer pensament va ser per a una
colla de companys, malauradament desapareguts, que el llibre m’ha ajudat a recordar i a posar-los cares i noms. També uns
quants, dels quals he perdut el rastre, que
les imatges m’han tornat a fer presents. I
també la gent que aleshores eren grans i
que de ben segur se n’han anat sense que,
en molts casos, ni tan sols me n’assabentés...
És possible que la meva llarga absència
del poble hagi contribuït a accentuar totes
aquestes sensacions i, perquè no reconèixer-ho, hagi refredat un xic aquests senti56 AQUAE

ments que ara reviuen. Segurament, sense
aquell parèntesi que vaig obrir als 23 anys
i vaig tancar als 68, els records no haurien
estat tan fugissers.
El cas és que les fotografies m’han restaurat la memòria gairebé perduda en el
temps i m’han permès reviure unes situacions que, sense aquestes imatges, potser
hauria oblidat per sempre.
Encara no he llegit els textos ni he repassat les fotografies a fons. Però la primera impressió és que tinc una joia entre
les mans i que ha valgut la pena l’esforç
esmerçat per posar-la a disposició de tothom.
Conec els autors dels textos. Gairebé
tots són amics meus. Contràriament, ves a
saber d’on hauran sortit la majoria d’aquelles imatges tan entranyables que donen
el màxim sentit a la publicació... En qualsevol cas, vull aprofitar l’avinentesa per
felicitar-los a tots plegats per la seva entrega, generositat i encert. Entre tots han
fet possible que el jovent descobreixi un
Caldes que per a ells restava amagat i que
els grans hàgim tret la pols a un seguit de
records entranyables d’aquella època. Una
època que fa de mal dir si va ser millor o
pitjor. El cas és que la vàrem viure i que
sense ella no seríem el que som. Ni nosaltres, ni el nostre poble tampoc.
Un Abans ple de fotografies pel record.

Llibre abans
Les imatges recollides en l’”Abans”
engloben aproximadament els
anys compresos
entre el 1875 i el
1975 i presenten
diverses temàtiques (oficis,
feines del camp,
festes, tradicions,
arquitectura,
transports, entitats, indústria...).

Els beneficis de beure aigua de
mar són múltiples per al cos, tant de
manera externa com interna. Així
doncs, poden millorar condicions
com la psoriasi i fins i tot quadres
d’artritis o artrosi; també és útil per
tractar estats d’ansietat, entre d’altres.
Investigacions sobre l’aigua
de mar
A la Xina, l’aigua marina s’utilitza des de fa més de 4 mil anys. El
pioner va ser l’emperador Fu-Shi,
conegut com el pare de la medicina marina. Ell recomanava beure
aigua de la platja, consumir algues
i sals per poder recuperar i conservar la salut. Més a prop del nostre
temps, l’investigador francès René
Quinton va descobrir que els components de l’aigua marina eren els
mateixos que estan a les cèl·lules del
cos, sent molt semblant al plasma
de la sang.
L’aigua del mar envasada se la
denominava “plasma marí”. Nous
estudis han revelat que l’aigua de
mar neteja l’intestí gros, dóna energia, millora les defenses i desintoxica l’organisme. Si els nens desnodrits beuen tres gots d’aigua de mar
al dia, pot desaparèixer el seu problema i millorar la seva salut.
Entre les principals propietats

de l’aigua marina podem trobar el
seu efecte antibiòtic, ideal per avançar en processos de cicatrització de
ferides. L’aigua de mar serveix per
tractar problemes en el fetge i als
ronyons, perquè permet regenerar
les cèl·lules que es fan malbé per
cirrosi, per exemple. En aquesta
malaltia s’acumula molt líquid al
ventre, com si el pacient estigués
embarassat (sigui home o dona).
Bevent aigua de mar es pot eliminar
això. També hi ha casos de persones
amb insuficiència renal que en beure aigua marina no pateixen més
marejos, vòmits ni problemes per
orinar.
S’utilitza, tanmateix, per tractar
problemes d’insomni; en contenir
magnesi, l’aigua de mar ajuda a calmar-nos i a eliminar l’ansietat.
Per a les malalties de la pell com
pot ser la psoriasi, es recomana fer
fregues amb aigua de mar. Les escates característiques s’aniran desprenent i caient soles. El mateix per
al cuir cabellut quan acumula pell
morta i picor.
Com prendre aigua de mar?
La podem prendre de 2 maneres:
Hipertònica, és a dir pura aigua
de mar embotellada purificada, sense rebaixar i beure-a petits glops. Se
sol preferir prendre-la en dejú, si

es prefereix utilitzar l’aigua de mar
com a purgant (laxant).
Isotònica. Una bona fórmula és
prendre un terç d’aigua de mar dissolta en l’ampolla d’aigua dolça d’un
litre que bevem habitualment. És
com un nutrient a petits gots, espaiats entre si per evitar que l’acumulació de sal a l’intestí tingui efecte
laxant.
També és molt recomanable per
cuinar. Si la fem isotònica diluïda
amb aigua mineral l’ideal és que
l’aigua de mar substitueixi qualsevol sal que es consumeixi a la cuina,
de manera que es manté l’equilibri
mineral.
Espero que us pugui ajudar
aquesta petita informació i si necessiteu més informació no ho dubteu
en passar-vos per la Dietètica de
Caldes i us informarem personalment, segons les vostres necessitats.
Un gran abraçada i feliç 2017!
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Aftes bucals

La coprofàgia. Per
què el meu gos es
menja les caques?

Qui no ha patit alguna vegada una molesta afta
(llaga) bucal? Poden ser molt doloroses.

Què són?
Les aftes, úlceres aftoses o estomatitis recurrents, són lesions inflamatòries superficials, que poden aparèixer a diferents llocs de la boca i
fins i tot al coll per diverses causes,
que es caracteritzen per la pèrdua
de la substància que forma la mucosa i ser doloroses.
Quin pot ser l’origen de les
aftes?
Bàsicament degut a:
• Tenir el sistema immunitari deprimit.
• L’estrés.
• Trastorns hormonals.
• Manca de vitamines i minerals com
el ferro, zinc, àcid fólic, vitamines
B12 i C, àcids grassos omega 3.

No s’han de
confondre amb altres tipus de lesions que també poden produir úlceres o aftes i que són degudes a altres
etiologies. A tall d’exemple tenim:
• Una automossegada, fregament
de la dentadura.
• Productes químics, substàncies molt calentes, neteja dental
agressiva o medicaments (antiinflamatoris, metotrexate, àcid
acetil salicílic, atenolol i rapamicines).
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De vegades poden ser degudes
al·lèrgies o intol·leràncies alimentàries.
Refluxe gastroesofàgic.
Fumar i beure alcohol.
Malalties com el càncer bucal.

Com podem prevenir-les?
La millor prevenció és la higiene
buco-dental que també ens ajudarà
a prevenir la càries o la gingivitis i
la dieta:
• Netejar-se les dents, tres vegades al dia, després dels menjars
amb pasta amb un contingut
adequat en flúor i un col·lutori.
No oblidar les genives i llengua.
• Alimentació: fer una dieta sana
i equilibrada baixa en sucre i
rica en vegetals. Evitar el men-

•
•
•

jar molt calent.
Eliminar el tabac i l’alcohol.
Evitar la sequedat bucal.
Anar al dentista una vegada a
l’any.

Símptomes
Úlceres doloroses, de color blanc
o groc amb envoltades d’una àrea
vermella i brillant que quan es van
curant es tornen grisoses. Normalment no són grans (menys d’un
cm).

Tractament
Tot i que no hi ha una teràpia específica, sí que es poden alleugerir
molt els símptomes i facilitar la recuperació de la mucosa.
Es poden fer servir tractaments tòpics locals o col·lutoris
(sense alcohol) i en alguns casos
immunomoduladors orals o locals.
Els productes tòpics bucals
poden contenir, anestèsics (tractament simptomàtic) o antiinflamatoris. També són útils les pomades o gels amb àcid hialurònic
i/o aloe vera que ajuden a accelerar el procés de cicatrització de
la lesió.
Lo normal és que es curin en
7-10 dies, si no és així s’ha de
consultar al dentista o dermatòleg sobretot si:
• No desapareix o millora en 2
setmanes, o si empitjora.
• Si s’acompanyen de diarrea,
mal de cap o erupcions a la
pell.
• Si també apareixen úlceres
en altres mucoses.
• Si són molt grans.
• Si hi ha infecció a la zona de
l’afta.
• Si és dura.
ja que hi ha malalties que també
presenten úlceres orals, a les que cal
fer-hi molta atenció, com per exemple el càncer bucal, VIH, sífilis, etc.
Per a qualsevol dubte ens trobareu a
la nostra farmàcia.
Farmàcia Xènia Planas
Ctra Llagostera 29
17455 Caldes de Malavella
info@farmaciaxeniaplanas.com
Tel i fax. 972 47 11 10

La coprofàgia o ingestió de femtes, és un problema
desagradable, però més pel propietari que pel gos.
S’inclou dins un trastorn denominat “pica”, que es defineix com la
ingestió de substàncies que no són
pròpies de l’alimentació de l’espècie.
Dins dels trastorns de “pica”, el més
freqüent és la coprofàgia.
La principal pregunta que ens plantegem és: “és normal?”. Bé, la ingestió de femtes només és normal en
el cas d’una mare que està criant els
cadells. La mare ingereix les femtes
dels cadells per mantenir l’entorn
net de porqueria i d’olors que puguin atraure als depredadors.
Fora d’aquest període de cria la coprofàgia deixa de ser habitual i normal.
Els gossos poden ingerir les pròpies femtes, les d’altres gossos o les
d’altres espècies (inclosa l’humana).
La causa que un gos comenci a
ingerir femtes no està massa clara,
però el que sí està clar és que pot tenir un origen orgànic o conductual.
Per tant, primer haurem de descartar una causa mèdica:
•
•
•
•
•
•
•

Dèficits de nutrients (vitamines
i minerals).
Dietes hipocalòriques.
Hiperadrenocorticisme
Insuficiència pancreàtica exocrina.
Problemes de
malabsorció digestiva.
Parasitosi.
Diabe-

•

tes mellitus.
Fàrmacs que augmenten la ingestió d’aliments (glucocorticoids).

Dins les causes conductuals podem
trobar les següents:
• Comportament exploratori.
• Evitació del càstig.
• Aprenentatge de la mare.
• Entorns bruts (tendes d’animals).
• Demanda d’atenció.
• Estrès i ansietat.
• Falta d’estimulació ambiental.
• Femtes molt palatables (gats,
herbívors, animals sobrealimentats).
• Conducta reforçada pel propietari.
Com ho tractarem?
Evidentment primer hem de fer les
analítiques necessàries per diagnosticar o descartar patologies mèdiques i tractar-les en conseqüència.
Pel que fa al tractament conductual, dependrà també del diagnòstic
al que haguem arribat.
Per norma general és imprescindible eliminar per complet qualsevol reforç que s’estigui fent de la
conducta (incloent els càstigs). El
problema és que la conducta és auto-reforçant, per la qual cosa, moltes vegades és difícil d’eliminar. Per
tant, ens basarem, depenent del cas,
en les següents mesures generals:
• Eliminació del càstig.
• Eliminació del reforç de la conducta (demanda d’atenció).
• Mantenir sempre

•
•
•
•
•
•

net l’entorn.
Distribuir la dieta en 3 racions
al dia.
Control del passeig perquè no
ingereixi substàncies de terra.
Obediència en la ingestió del
menjar.
Reforç positiu (premi) si ignora
les femtes.
Enriquiment ambiental.
Afegir substàncies que empitjorin el gust de les seves femtes
(pinya, carbassó, suplements
enzimàtics, fibra o oli vegetal).

En general existeix molt poca investigació sobre el tema, però és
evident que si el problema no es resol, s’ha de recórrer a un veterinari
especialista en comportament perquè es pugui arribar a un diagnòstic
correcte.
A títol personal sabem de primera
mà que aquest és un problema molt
habitual perquè ens ho comenteu
sovint. És freqüent en cadells durant el primer any de vida i va més
lligat al comportament que a problemes mèdics o nutricionals. Heu
de saber que avui en dia, la majoria dels pinsos que es formulen són
equilibrats i és difícil que hi hagi
mancances nutricionals si s’utilitza
aquest tipus d’aliment.
A partir que la mascota es va
fent adulta és menys habitual observar aquest comportament, o bé són
més selectius (només es mengen
determinades caques). Amb una
bona dosi de paciència i un bon pla
d’actuació segur que podeu amb la
“mania”.
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Mots encreuats

No (et) perdis
l’esperanto
Una mica d’història d’aquesta llengua; L’Esperanto és una llengua
creada per el polonès L.L Zamenhog l’any 1876, amb l’esperança de
convertir-se en una llengua internacional, de manera que tothom pogués parlar la seva llengua materna i l’Esperanto.
La major part del seu vocabulari és
extret d’altres idiomes, sobretot de
llengües modernes, i adaptat a la
seva senzilla gramàtica.
En un principi, degut a que
era una llengua relativament fàcil
d’adquirir, es va propagar ràpidament. Sobretot, va ser molt usat i
difós pel moviment obrer europeu.
Però, a finals dels anys 1930, va
patir una gran frenada degut a les
guerres.
Durant els primers anys, es van
crear associacions en diferents
països, i molts estudiants intercanviaven correspondència. I, des
d’aleshores, fins avui, exceptuant
els anys de guerra, es celebren congressos internacionals d’esperanto
cada any.
Malgrat avui en dia no és un
idioma gaire après, i ja se sap, que
l’anglès ha pres el relleu de llengua
internacional, encara hi ha molta
gent que mostra interès per conèixer aquesta llengua creada, i que
no és parlada oficialment a cap
país.
I com és aquesta llengua
creada per convertir-se en
internacional?
La gramàtica de l’esperanto, és
molt senzilla. Es compon de 16
normes i no hi ha excepcions. Que
resumidament vindrien a explicar-nos això:
• L’esperanto és fonètic, és a dir,
s’escriu tal i com es pronuncia,
i cada lletra sempre té el mateix so.
• El vocabulari ha estat extret de
les principals llengües europe60 AQUAE

•

•

es, i aproximadament un 70%
prové del llatí, de manera que
són força reconegudes pels
parlants de català i castellà.
Cada paraula té una arrel invariable, i les terminacions canvien per tal de marcar el tipus
de paraula, Verb, adjectiu, adverbi, substantiu...
Només hi ha una conjugació
verbal per a totes les persones i
no hi ha verbs irregulars. Només tenen un present un passat i un futur.

Mirem alguns exemples per
tal d’entendre com és de
fàcil aquesta llengua:
Mirem a la paraula “telefono”. Si no
heu endevinat, significa telèfon. (
un clar exemple de la quantitat de
paraules que s’assemblen al català
i castellà.)
• L’arrel d’aquesta paraula seria
“telefon”.
• Si acabem la paraula amb “o”,
estem marcant que és un substantiu, per tant tindríem la paraula “telefono”.
• Si hi afegim una “i”, ho convertim en un verb en infinitiu. De
manera que la paraula quedi
“telefoni” és dir; trucar.
• Si volem conjugar el verb en
present, l’acabarem amb el
sufix “as”, de manera que ens
quedaria el verb “telefonas”.
(Igual per a totes les persones)
• Si volem conjugar el ver en
passat, l’acabarem amb el sufix
“is”, és a dir “telefonis”.
• Si en canvi, hi afegim el sufix
“a” ho convertim en un ad-

jectiu, i en aquest cas “telefona” significaria, telefònic/a.
(Ja hem comentat abans que
les paraules no tenen ni gènere ni nombre, per tant els
adjectius son sempre iguals
per tots).
Ara fixem-nos en aquestes
frases d’exemple:
“Mi prenas la telefono” : Jo agafo el
telèfon.
“Mi telefonas al Maria” : Jo telefono a la Maria.
“Maria telefonis al Peter”: La Maria
va telefonar a en Peter.
Com ja hem dit abans, no hi
ha excepcions, de manera que fa
encara més fàcil l’aprenentatge de
l’idioma, i amb poc vocabulari,
podem donar molta informació. I
com podeu veure, l’estructura gramatical també és molt senzilla i similar a la nostra.
Així doncs, si teniu ganes de
seguir aprenent amb nosaltres,
podeu apuntar-vos a classe d’Esperanto. Són cursos gratuïts oferts
per un voluntari esperantista. Veniu-nos a veure!

HORIONTALS:
1.- Operador gallec de telecomunicacions per fibra òptica. que mata. 2.- Intel·ligència Artificial.
Forma de música instrumental de caràcter lliure
destinada als instruments de teclat. 3.- De la naturalesa d’un erm. A la roma antiga, déu protector
de la casa o de la llar. 4.- construcció coberta i ben
ventilada on es col·loquen els canyissos de les panses posades a assecar. Nombre de persones aplegades deliberadament per a un fi. 5.- Lloc cobert on
s’allotja el bestiar. Efecte còmic que sobta l’espectador. 6.- Sofre. In. Ocell de reclam en la caça amb
teles. nou. 7.- Donar llicència, permís (a algú), de
fer una cosa. Taxa Anual Equivalent. 8.- Mariner,
remer, pescador, etc., que va a la proa d’una nau.
consonant. Allò que procura un avantatge, una satisfacció. Carboni. 9.- natural de l’antiga assíria. en
el llenguatge infantil, llaminadura. 10.- Afirmació.
brut, mancat de netedat. nom de dona. 11.- Consonant. Hidrocarbur aromàtic policíclic condensat. Individu d’un grup de pobles amerindis de les
planes del nord d’amèrica. 12.- Corrent natural
d’aigua que va a parar al mar. simi de cua llarga.
nota musical.
VERTICALS:
1.- Cap cosa. menjar, aliment, pastura. 2.- Forma prefixada del mot gr. ísos, ‘igual’.
En una melodia, elevació i temps feble que formen unitat amb la tesi o descens i
temps fort. Consonant. 3.- Útil. número irracional. 4.- FOTO. 5.- Natural d’aràbia.
Acció d’allunyar-se del ver, del just. 6.- Mil. Mulater. element d’un conjunt. 7.- Marca
de làctic. Entitat Nacional d’Acreditació y Certificació. Consonant. U. 8.- Mancat de
poliment. Zirconi. Lloc poblat d’arbres. 9.- Actini. Oficina de Gestió Empresarial.
Que reporta utilitat, satisfacció, benefici, avantatges. Àtom o grup d’àtoms que tenen
una càrrega elèctrica positiva o negativa. 10.- Eina de segar herba. Revista infantil il·
lustrada. 11.- Dolor a l’orella. Gàmeta femení que s’uneix a un gàmeta masculí per a
desenvolupar un nou organisme. 12.- Molt poc freqüent (f). document de crèdit pel
qual el titular d’un compte bancari dóna una ordre al banc perquè pagui al tenidor del
document una suma determinada. Companyia d’assegurances.

CENTRE AMÉS
C/Termes Romanes 19D
17455 Caldes de Malavella
C/ Esport 21A
Cassà de la Selva
652 14 27 70- 649 22 32 01
www.centreames.com
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Ni la pluja ni la fred
van impedir al Pare
Pelegrí renovar el Vot
a Sant Sebastià
Enguany, 1.007 fidels van recórrer els 40 km que separen la vila de Tossa
de Santa Coloma de Farners. Qui va guiar el tradicional pelegrinatge va ser
l’empresari audiovisual José Antonio Gómez Cerrato, de 44 anys, casat i amb
dos fills.
El dia 20 de gener, diada de Sant Sebastià, va
començar, com cada any, a les 7h del matí a
l’església parroquial de Sant Vicenç de Tossa de Mar. Una gran expectació envaïa els
fidels congregats al temple per conèixer la
identitat del pare Pelegrí de 2017. Com és
tradició, la incògnita es va desvetllar a l’inici
de la Missa del Cantar.
“Ei, ep, hi som tots?”
A Terranegra, just abans d’entrar al terme
municipal de Caldes de Malavella, s’hi van
recollir molts pelegrins –sobretot els que
venen d’altres indrets- per iniciar el pelegrinatge. És aquí, on després d’un petit esmorzar, el pare Pelegrí va pujar damunt la pedra
que presideix l’indret i va formulat la històrica pregunta “Ei, ep, hi som tots?”.
El pont del Molí: recompte de
pelegrins
La següent parada va ser al pont del Molí, ja
al terme de Caldes de Malavella, on va tenir
lloc el recompte de fidels: enguany han participat al pelegrinatge 515 homes, més 36 de
descalços, i 411 dones, més 45 de descalces.
Un total de 1007 pelegrins.
El pelegrinatge va continuar pels municipis de Vidreres, Sils, Riudarenes, fins arribar, cap a les set de la tarda, ja entrada de
fosc i després de més de 10 hores de camí, a
Santa Coloma de Farners.
Una bona colla de caldens i caldenques,
entre ells l’alcade, Salvador Balliu, i regidors
van desafiar el mal temps i van acompanyar
el pare Pelegrí per tal de complir el Vot.
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Retorn pels camins de Caldes
L’endemà, dissabte 21 de gener, es va iniciar
la tornada, aturant-se com dicta la tradició
a l’església de Santa Seclina, de Caldes de
Malavella, per pregar. El pare Pelegrí i els
pelegrins que l’acompanyaven van arribar a
Tossa ja entrada de fosc, finalitzant el pelegrinatge amb l’exclamació: “S’ha complert
el Vot”.

Pelegrins
caldencs
en diferents punts
del seu pelegrinatge de Tossa a
Santa Coloma.
Sortida de Tossa
de Mar, arribada
a Terra negra,
recompte de pelegrins al Molí d’en
Poch.

Truca la porta per tres vegades amb el bordó
i diu:
–Ave Maria Puríssima.
De dins se li respon:
–Sens pecat fou concebuda.
El Pare Pelegrí pregunta:
–Permeteu vós l’entrada del Pare Pelegrí i els
seus acompanyants?
Es respon:
–Benvinguts sigueu, Pare Pelegrí i els vostres
acompanyants.
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La fotografia final
Autora: Maria Roura Poch. Rebuda de la Cartera Reial
Si t’agrada fer fotos i en tens alguna sobre Caldes, fes-nos-la arribar a aquae@caldesdemalavella.cat, juntament amb
el teu nom i cognoms i una breu descripció de la foto. Pot ser d’activitats que es celebren a Caldes, de natura, d’edificis... D’entre les que rebem, en triarem una per col·locar-la a l’última pàgina de la revista!

Carrer Vall-llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 00 05
www.caldesdemalavella.cat

