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Des de l’Aquae procurem anar millorant de mica en
mica la revista. Com ja vàreu comprovar en el número
anterior vàrem introduir el color així com vàrem
canviar-ne la tipografia i el disseny. Creiem que ara és
més entenedora, agradable i entra més per la vista.
La nostra intenció és millorar no només en la forma
sinó també en el contingut.  En aquesta línia volem
destacar-vos una novetat en aquest número, la secció
Personatges de Caldes . És un espai que pretén, a
base d’entrevistes o bé de ressenyes biogràfiques,
parlar sobre caldencs il·lustres o bé caldencs més
anònims que tenen coses interessants per explicar-
nos.  En aquesta edició parlem amb Eduard Canimas,
un músic que fa més d’un  any que viu a Caldes i que ha
guanyat el premi Enderrock pel millor disc de rock en
català dels Països Catalans de l’any 2006. Aprofitem
aquestes línies per animar-vos a donar-nos idees sobre
persones que puguin tenir un perfil interessant i
puguin fer-nos cinc cèntims de les seves vides.

Per donar més pluralitat i més punts de vista des
de la revista us agrairíem que ens féssiu arribar les
vostres idees, suggeriments o, encara millor, propostes
per incloure noves seccions en l’Aquae. Ho podeu fer
a través de l’adreça aquae@caldesdemlavella.cat.
Estem oberts a escoltar noves iniciatives i idees per
enriquir els continguts de la revista i fer-la més rica i
participativa.

Centrem-nos però de moment en aquest número
que tenim entre mans. Si repassem els continguts de
la revista, veurem que s’hi fa un repàs de les notícies
de l’últim trimestre. En destaquem la col·locació de la
primera pedra del Centre d’Atenció Primària (CAP),
una obra esperada des de fa temps i que serà realitat
l’any 2008 si les previsions es compleixen. Aquesta
obra ha de cobrir un dèficit que Caldes arrossegava
de fa temps ja que l’actual dispensari, com és sabut
per tots, s’havia fet petit. Mentre esperem l’acabament
del CAP, uns locals llogats serviran per ampliar els
serveis sanitaris del nostre municipi.

 Fem menció també de la  subvenció per fer la
canonada que ens portarà aigua del Pasteral, que ha
de millorar la qualitat de la nostra aigua d’aixeta i
garantirà que no en falti en un futur. Una última notícia
d’envergadura és la signatura d’un conveni entre la
PGA i l’Ajuntament que permetrà, per una banda, la
urbanització del camp de Golf i, per l’altra, dotarà de
nous equipaments al municipi.

En un altre àmbit de coses, també fem esment a
l’aniversari de dos equipaments ben nostrats i
estimats. Ens referim als 25 anys de la Casa Rosa com
a local social i als 15 de la Biblioteca Municipal
Francesc Ferrer i Guàrdia. En aquestes pàgines
segurament que, repassant les fotografies històriques,
ens perdrem entre records nostàlgics recordant
aquells temps.

Us informem del cicle de conferències sobre els
Camps dels Ninots amb l’assistència acumulada d’un
miler de persones i amb unes ponències molt
interessants que varen tractar el jaciment caldenc des
de diversos punts de vista (arqueològic, geològic,
climàtic, natural...) Esperem que aquests precedents i
el conveni signat entre l’Ajuntament i l’IPHES serveixin
com a impuls per a la investigació en el Camp dels
Ninots, per la difusió de les descobertes que s’hi han
fet i que consolidi Caldes com a un referent
paleoncològic europeu.

Ens fem ressò dels resultats de les excavacions i
de les Termes Romanes, amb diverses i interessants
descobertes que ens ajudaran conèixer-les millor.
Parlem de la conducció que desguassava l’aigua de
les termes a l’exterior del recinte termal, restes
arqueològiques diverses com una llàntia d’oli o unes
fustes de l’epoca que servien per sustentar l’edifici ja
que el subsòl, amb molta aigua i fang,  és molt inestable.
A més, podrem veure com avancen les feines de
restauració de les Termes, que han de consolidar
l’edifici i, en última instància, permetre’n la visita. En
l’àmbit de la informació municipal ens fem ressò dels
horaris des serveis de transport i de les noves línies
d’autobús, incidint amb la línia d’autobús que permet
anar fins a l’Hospital de Salt.

L’Espai Jove ens parla, entre altres coses, del cicle
de música i dansa DisparSo, un seguit d’actuacions
que volen omplir les agendes dels caps de setmana
de primavera i que voltenir continuïtat en els propers
anys.

No ens deixem l’espai de cursos i activitats culturals
perquè pogueu estar al cas de l’oferta actual, de les
entitats (algunes de les quals es presenten en aquest
número), dels centres d’ensenyament, els
esdeveniments (Nadal, Reis, Sant Sebastià,
Carnestoltes, el cap de setmana solidari, el torneig
3x3 de bàsquet). Vaja, deixem que ho aneu descobrint
vosaltres mateixos.
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NAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTS
Rachel Maria Pons i Fhon      13-11-06
Oumolkary Camara i Diallo    16-11-06
Angel Armengol i Panella      18-11-06
Marcus Garcia i Vilà               12-12-06
Martina Blánquez i Conde      12-12-06
Daniela Carreras i Balliu        13-12-06
Andrea Carrillo i Pérez           21-12-06

MATRIMONISMATRIMONISMATRIMONISMATRIMONISMATRIMONIS
Antonio Moreno i Justicia i Silvia Pujol i Pujol                                  28-10-06
Francisco José Ramos i Muños i Laura Garcia i López                      07-10-06
Jorge Eduardo  Rodriguez i Morales i Montserrat Gonzalez i Miro   15-12-06
David Ruiz i Ramírez i Elisenda Pareta i Martínez                             29-12-06
Eduardo Terrús i Enrique i Sonia Jara i Miguel                                 23-02-07
Francesc Xavier Guilayn i Llinàs i Laura Ribas i Vidal                        24-02-07
Jordi Martínez i Moreno i Elisabet Trevejo i Rojo                              10-03-07

Antonio Llopart i Rafols          17-11-06   Caldes
Tomas Ros i Vila                     21-11-06    Caldes
Isidro Prats i Cabot                 07-12-06    Caldes
Maria Piedad Ferrer i Vilar     16-12-06    Caldes
Josefa Martin i Rivelles          24-12-06    Caldes
Encarnación Herrera i Sánchez  04-03-07   Caldes
José Nieto i Ortega                  23-03-07  Almeria
Margarita Olles i Antolín          01-04-07  Caldes

Mar Estrada i Martínez                  27-12-06
Raul Muñoz i Acosta                      30-12-06
Carla Georgia Salvia i Balastegui  03-01-07
Paula Alcaraz i Pajares                  13-01-07
Arnau Lacoma i Ciurana                27-01-07
Biel Puertas i Moreno                   20-01-07
Cristian Arco i Dobroslav              05-02-07

DEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONS

Carla Chica i Flores                   06-02-07
Chloe Gordoa i Martínez           06-02-07
Gerard Teixidor i Devesa           27-02-07
Samuel Eduard Coke i Guasch   02-03-07
Laura Terrús i Jara                    17-03-07
Pau Jimeno i Manzanal             14-03-07
Judit Gomez i Rodríguez           21-03-07

ADRECES D’INTERÈS
OFICINES MUNICIPALS: 972 47 00 05
Plaça de l’Ajuntament, nº8
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de 9 a 2.
GUÀRDIA MUNICIPAL: 972 47 00 05 /
619 70 45 46/ gumunicipal.caldes@ddgi.es
JUTJAT DE PAU: 972 47 00 05
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
Dimarts i dijous, de 10 a 1
CAP: 972 47 01 09
C. de Sant Grau, 23.
URGÈNCIES: 972 46 38 82
AMBULÀNCIES: 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA /
SERVEI D’AT.DOMICILIÀRIA: 972 47 00 05

Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
Horari: Dijous, de 9 a 2
DESPATX DE JOVENTUT: 676 06 79 33
joventut@caldesdemalavella.cat
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
Horari: Dilluns i dimarts, de 9 a 2 i
dimecres, de 2/4 de 4 a les 8
ALTELL 107.0FM: 972 47 13 09
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, 19, altell
BIBLIOTECA MUNICIPAL: 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
biblioteca@caldesdemalavella.cat
SERVEI DE RECAPTACIÓ:  972 47 20 09
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, 19
Horari: De 9 a 2.

OFICINA DE TURISME: 972 48 01 03
Avda. de Caldes, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horari: de dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a 2 i
de 3 a 2/4 de 7. Els diumenges, de 2/4 d’11 a 2.
SERVEI D’AIGÜES: 972 20 20 78
ZONA ESPORTIVA: 972 47 22 76 / 669 29 25 81
Avda. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS: 972 47 10 38
C.Garrotxa s/n
CEIP SANT ESTEVE: 972 47 23 44
C.Vall·llobera, nº62
CEIP LA BENAULA: 972 47 28 31
C. Onze de setembre, s/n
SES CALDES DE MALAVELLA: 972 48 02 25
Avda. dels Països Catalans, s/n
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METEOROLOGIA

Temperatures màximes més
altes des de novembre

Temperatures mínimes més
baixes des de novembre

PLUGESPLUGESPLUGESPLUGESPLUGES

EVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURESEVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURES

18 nov: 1 l/m2
6 des: 15 l/m2
8 des: 1 l/m2
15 des: 9l/m2
16 des: 4 l/m2
17 des: 0,5 l/m2
23 des: 2 l/m2

22 gen: 7 l/m2
1 feb: 5 l/m2
5 feb: 1 l/m2
8 feb: 6 l/m2
12 feb: 7 l/m2
17 feb 34 l/m2
18 feb: 9 l/m2

25 feb: 8 l/m2
7 mar: 8l/m2
19 mar: 16 l/m2
26 mar: 1 l/m2
28 mar: 5 l/m2
30 mar: 4 l/m2

6 des: 14 l/m2
8 des: 1 l/m2
15 des: 11l/m2
16 des: 1,5 l/m2
18 des: 1 l/m2
22 des: 1 l/m2
23 des: 1 l/m2

27 gen: 2 l/m2
31 gen: 2 l/m2
8 feb: 7 l/m2
12 feb: 7 l/m2
17 feb 28,5 l/m2
18 feb: 6,5 l/m2
19 feb: 6 l/m2

25 feb: 9l/m2
7 mar: 10,5 l/m2
19 mar: 12 l/m2
28 mar: 5 l/m2
29 mar: 2 l/m2
31 mar: 5 l/m2

15 feb: 24,9ºC
3 mar: 24,2ºC
4 mar: 23,2ºC
5 des: 22,7ºC
9 nov:22,7ºC
19 gen: 22,3ºC

27 gen: -8,7ºC
28 gen: -8,3ºC
25 gen: -6,6ºC
29 gen: -6,2ºC
29 des: -5,1ºC
26 des: -4,9ºC
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NOUS HORARIS I AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT
Els caldencs gaudim des de començament d’any de
tres nous serveis de transport. Per una banda,
l’empresa TEISA ha incorporat una línia regular
d’autobusos que uneix l’estació de Caldes amb Cassà
de la Selva, Campllong, Riudellots de la Selva, Salt i
l’estació de RENFE. Són 7 serveis d’anada i 7 de
tornada. En 4 d’aquests serveis, tant d’anada com de
tornada, els autobusos s’aturen a l’Hospital Santa
Caterina de Salt.  L’autobús surt de l’estació de tren i
també s’atura a la parada de davant del nou
Ajuntament i a la rotonda de la sortida del poble.

Per altra banda, el Departament de Política Territorial
i Obres Públiques ha ampliat el servei entre Caldes i
Palafrugell, allargant el recorregut fins a Sils i Maçanet
de la Selva. El serveix l’ofereix l’empresa SARFA. Per
últim, ja  funciona el servei «a la demanda» entre
Caldes de Malavella i Sant Andreu de Salou els dimarts
(dia de mercat) i els dijous no festius. Per fer-ne ús cal
trucar abans de les 6 del dia anterior a la companyia
TEISA, que és qui  té la concessió del servei. Us facilitem
els horaris d’autobusos així com del tren i el contacte
del servei de taxi.
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PLENS MUNICIPALS
Sessió ordinària de l’Ajuntament ple.  29 de gener de 2007Sessió ordinària de l’Ajuntament ple.  29 de gener de 2007Sessió ordinària de l’Ajuntament ple.  29 de gener de 2007Sessió ordinària de l’Ajuntament ple.  29 de gener de 2007Sessió ordinària de l’Ajuntament ple.  29 de gener de 2007
-Dictamen en relació a la proposta d’aprovació d’un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Caldes de
Malavella i les societats «PGA Golf de Caldes de Malavella» i «PGA Golf de Catalunya S.A».  Aprovat per
unanimitat
-Dictamen en relació a la proposta d’aprovació del Pla Parcial d’Ordenació del Sector Residencial del Golf
(text refòs). Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la proposta d’aprovació d’un conveni urbanístic del Sector P4. Aprovat per unanimitat
-Dictamen en relació a la proposta d’aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla General Municipal
en el sector del P4-A. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la proposta de declaració d’entitat d’interès municipal al nucli local de la CAL.
Aprovat amb el vot favorable d’ERC i PSC i el contrari de CiU.

Ple de 26 de març de 2007Ple de 26 de març de 2007Ple de 26 de març de 2007Ple de 26 de març de 2007Ple de 26 de març de 2007
-Dictamen en relació a la proposta d’acord d’acceptació de la subvenció per al funcionament de la Llar d’Infants.
-Dictamen en relació a la proposta d’aprovació provisional d’una modificació puntual del Pla General Municipal
en el sector del P4-A amb la incorporació del conveni urbanístic. Aprovat per unanimitat excepte per Pere
Prat (ERC) i David Lacoma (PSC-Progrés Municipal) que s’abstenen en ser part implicada.
-Dictamen en relació a la proposta d’aprovació definitiva dels Plec de Clàusules Administratives Generals
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella aplicables als contractes d’obres i instal·lacions i als contractes de
consultoria i assistència, de serveis i de submnistraments, a altres contractes administratius i als privats.
Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la proposta d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts i Bases d’actuació de
la urbanització Malavella Park. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la proposta d’acord de declaració d’entitat d’interès municipal de l’Associació Dones
per Caldes. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la proposta d’acord de declaració d’entitat d’interès municipal de la Xarxa de Dones
de Caldes de Malavella. Aprovat per
unanimitat.
-Dictamen en relació a la proposta de
denominació de via pública a la urbanització
Aigües Bones. Aprovat per unanimitat.
-Dictamen en relació a la proposta
d’aprovació d’un conveni amb la Junta de
Compensació de Can Solà Gros I, sobre la
construcció, titularitat i ús d’un local social.
Enlloc seu s’ha aprovat una esmena per
unanimitat presentada pel PSC-Progrés
Municipal.
-Dictamen en relació a la proposta d’acord
de declaració d’entitat d’interès municipal
del Grup l’Espiga Solidària. Aprovat per
unanimitat.
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COL·LOCADA LA PRIMERA PEDRA DEL CAP
La Consellera del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, Marina Geli va col·locar el
dijous 22 de març passat la primera pedra del que
serà el nou Centre de Salut de Caldes de Malavella. La
construcció de l’edifici, que té 753m2, té un pressupost
d’1.478.435 euros, als quals se n’hi han d’afegir
443.530 més en concepte d’equipament. També s’hi
habilitarà una plaça amb aparcaments.

Es preveu que l’edifici s’acabi d’aquí a un any i ha
de millorar les condicions de treball dels professionals
així com ampliar els serveis oferts als vilatans. En
concret, s’hi han planificat dues sales de consulta de
pediatria i una d’infermeria pediàtrica, una sala de
tractament i tres sales de consulta polivalent, a més
d’una biblioteca-sala d’educació sanitària i l’àrea de
serveis generals i de personal; tot ubicat en una planta
baixa, una primera planta i una planta coberta. El
nombre de metges que hi treballaran serà el mateix
que hi ha actualment, quatre metgesses i un pediatre.

Per la seva banda, l’alcalde Marcel Vila va manifestar
la intenció que el centre albergui en un futur els
despatxos dels serveis socials.

La Consellera de Salut Marina Geli va entonar el
seu mea culpa i va reconèixer que  el nou CAP s’hauria
d’haver construït a Caldes fa molt de temps, per la
qual cosa va demanar disculpes als caldencs.

Consellera i alcalde, colgant la primera pedra. Foto: A.Torrent Discurs institucional. Foto: Albert Torrent

La Consellera signant el llibre de visites. Foto: A.Torrent Atenent les explicacions. Foto: Albert Torrent

Projecció del futur CAP de Caldes
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ELS CONSELLERS CAPDEVILA I TRESSERRAS, DE VISITA INSTITUCIONAL
La Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila va venir el 9 de març a  Caldes per visitar la llar de
jubilats Casa Rosa, l’Esplai Fundació La Caixa i el Centre Psicopedagògic Nostra Senyora de Montserrat. Per la seva
banda, el Conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras va presenciar el 16 de març una de les conferències del
cicle L’Aventura de l’evolució passa pel Camp dels Ninots

Projecció del futur CAP de Caldes

L’Ajuntament lloga un local que permetràL’Ajuntament lloga un local que permetràL’Ajuntament lloga un local que permetràL’Ajuntament lloga un local que permetràL’Ajuntament lloga un local que permetrà
l’arribada d’un nou metge a temps completl’arribada d’un nou metge a temps completl’arribada d’un nou metge a temps completl’arribada d’un nou metge a temps completl’arribada d’un nou metge a temps complet
Mentre no s’acabi el nou CAP, l’Ajuntament i Nestlé
Waters han arribat a un acord pel qual l’empresa
llogarà al Consistori el local que Eycam-Perrier té al
carrer Vall·llobera, just davant de l’entrada a la sala
annexa de la Casa Rosa (el que veieu a la foto del
costat), i que permetrà l’arribada d’un nou metge a
Caldes. L’equip de govern ha pres aquesta decisió
atenent que la població de Caldes està creixent i que
el ratio de metge per habitants en el nostre municipi
és inferior als barems habituals. L’arribada de nous
metges però no era possible si no hi havia consultes
disponibles i l’actual dispensari s’ha quedat petit en
aquest sentit. L’equip de govern va optar per llogar
un local que fos proper al centre sanitari. El Consistori

farà ús de la subvenció de 20.000• que va sol·licitar
a finals de l’any passat en concepte d’equipaments
sanitaris. S’hi faran dues consultes amb dos despatxos
cadascuna que acolliran un metge de medicina general
a jornada completa. L’Ajuntament negocia amb l’ICAS
(Institut Català de la Salut) perquè també poguem
gaudir del servei de pediatria i d’un nou professional
(possiblement un ginecòleg).

El Centre Psicopedagògic Nostra Sra. de Montserrat. Foto: A.T. El Conseller Tresserras sortint de la conferència. Foto: A.T.

Lliurament de la placa dels 25 anys de la Casa Rosa. Foto: A.T. Visita a l’Esplai Fundació La Caixa. Foto: Albert Torrent
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L’AJUNTAMENT ACONSEGUEIX UNA SUBVENCIÓ DE
587.963,60 EUROS PER FER ARRIBAR AIGUA DEL PASTERAL

NOU PAS CAP A LA RECEPCIÓ DEL LLAC DEL CIGNE

SUBVENCIONS PER A LA LLAR D’INFANTS I EL LOCAL DE JOVENTUT

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha confirmat a
l’Ajuntament de Caldes que subvencionarà amb
587.963,60 euros sobre un cost  total d’uns 1.200.000
la construcció del ramal de la canonada del Pasteral
que ha de proveir d’aigua Caldes.  Ara, Ajuntament i
ACA estan pendents de la redacció d’un conveni per
dividir el llirament d’aquesta quantitat en dues
anualitats, una pel 2007 i l’altra pel 2008. Mentrestant,
el Consorci de la Costa Brava-Girona (l’entitat que
gestiona el subministrament de l’aigua en els municipis
de la Costa Brava i rodalies) farà les obres per doblar
el cabal de la canonada principal ja que l’augment de
la demanda d’aigua dels diferents municipis ha fet que
la capacitat de la conducció s’hagi vist desbordada.

  L’equip de govern ja va prendre mesures mentre
no es consolidava la connexió amb el Pasteral  durant
la tardor de 2005, quan va arrendar el pou de Can
Gelabertó i va construir una canonada des d’aquí fins
al dipòsit municipal d’aigua.

Paral·lelament  el ple municipal va acordar la
mateixa tardor de 2005 sol·licitar la connexió amb la
xarxa d’abastament d’aigua del Consorci de la Costa
Brava. L’Ajuntament, en previsió de l’acceptació va
construir la canonada de Can Gelabertó amb prou
cabal com per assumir l’aigua que vindrà del Pasteral.
Per tant, una part de la conducció, la que va del dipòsit
fins a Can Gelabertó, ja està feta.

L’empresa SERPRO ha presentat una auditoria tècnica d’obres i serveis existents a la urbanització del Llac el Cigne.
Aquest informe ha de servir com a guia per redactar el projecte que ha de permetre subsanar les deficiències de
la zona i suposa un pas més en el camí perquè l’Ajuntament pugui recepcionar la urbanització i aquesta passi a
formar part del nucli urbà del municipi.

L’Ajuntament ha rebut de la Generalitat una subvenció de 162.000 euros per al funcionament de la llar d’infants.
Per altra banda, la Diputació ha concedit una subvenció de 25.000 euros per a la rehabilitació del futur local de
Joventut, a la plaça de l’ermita de Sant Grau i que ha d’acollir el local de Joventut.

El traçat definitiu està encara per definir tot i que
es preveu mancomunar les obres amb Vidreres ja que
de la canonada de Caldes en sortiria un ramal que es
desviaria cap a aquesta població i que podria abastar,
de pas, Can Carbonell i Malavella Park.

La connexió amb l’aigua del Pasteral ha de millorar
la qualitat de l’aigua i n’ha de garantir l’abastament
en el futur.
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UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LA PGA DOTARÀ
CALDES DE 300.000 EUROS PER A EQUIPAMENTS

L’AJUNTAMENT SOL·LICITA FINANÇAMENT ESTATAL PER A
REHABILITAR LA ILLETA DE ST. GRAU A TRAVÉS DE L’1% CULTURAL

La zona a rehabilitar

El Departament d’Urbanisme ha aprovat el projecte
d’urbanització del camp de golf de Caldes. Aquest és
el pas definitiu que permet tirar endavant el conveni
entre l’Ajuntament i la PGA Golf de Caldes S.A. i PGA
Golf de Catalunya S.A. que el ple va aprovar  per
unanimitat el 31 de gener passat. El projecte
contempla construir 360 cases en una superfície d’uns
82.200m2 amb un coeficient d’edificabilitat baix de
0,176. El 10% d’aquesta superfície -8.220m2- es cedirà
a l’Ajuntament en concepte d’aprofitament mig. El
consistori també rebrà a través del pla parcial
23.000m2 que podrà destinar a equipaments
municipals mentre que per via del pla especial obtindrà
70.000m2 per a ús esportiu. També passaran a
titularitat municipal un seguit de zones verdes.

Amb aquest acord l’empresa es compromet a

assumir, més enllà del que li pertoca per llei, els costos
d’urbanització de la zona edificable que l’Ajuntament
rebrà a partir de la cessió de l’aprofitament mig i a
més cedeix 300.000 euros al consistori destinats a la
creació o millora d’equipaments culturals, esportius,
educatius o socials. L’empresa fa aquest donatiu
entenent que la ubicació del Golf impedeix que Caldes
pugui gaudir de la zona d’habitatges i d’equipaments
de la manera que ho faria si els terrenys fossin propers
al nostre municipi.

El projecte d’urbanització del camp de golf
suposarà l’acabament de la tercera fase del projecte
que va començar l’any 1989. En la primera es va
construir el camp de 18 forats i la casa club i en la
segona, acabada l’any passat, es va ampliar el camp a
36 forats i es va construir l’hotel.

Una delegació de l’equip de govern es va
desplaçar el febrer a Madrid per presentar
l’avantprojecte de rehabilitació de la illeta
que hi ha entre Sant Grau i les Termes
Romanes. La intenció del consistori és
aconseguir que el Ministeri de Foment
financiï fins a un 70% del cost de les obres,
que es calcula en uns 600.000 euros.
Aquesta aportació vindria de la petició que
l’Ajuntament ha fet per recórrer a l’1%

cultural (fons al qual poden optar els
municipis que se sentin afectats pel pas
de grans infraestructures i que s’ha de
destinar a la rehabilitació de monuments
històrics). Aquest projecte contempla fer
un passeig que comuniqui la plaça de
l’ermita de Sant Grau amb un mirador que permetrà
contemplar les Termes Romanes. Alhora, també es
preveu rehabilitar les dues glorietes i una part de la
muralla medieval. El projecte forma part de l’última

fase de la restauració del sector de les Termes
romanes, que quan s’acabi haurà rehabilitant les
Termes Romanes, la plaça de l’Aigua, Sant Grau i
l’esmentada illeta.
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MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL EN EL CARRER MUNTANER I LA
INTERSECCIÓ AMB EL CARRER BALMES

REORGANITZACIÓ DE L’APARCAMENT A LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ
DE TREN I NEGOCIACIONS PER FER-HI MÉS PÀRQUINGS PÚBLICS
L’equip de govern ha ordenat els aparcaments a la
plaça de l’Estació de tren. Concretament, ha habilitat
dos aparcaments per als autobusos de línia de manera
que podran realitzar el seu servei d’una forma més
còmoda. També ha repintat la reserva per a la plaça
de dos taxis i l’aparcament per a cotxe de minusvàlids.
S’ha tornat a pintar també la resta de places
d’aparcament de la plaça.

Per altra banda, l’Ajuntament i ADIF (subdivisió de
RENFE) estan treballant en la redacció d’un conveni
pel qual l’empresa cediria uns terrenys que hi ha
davant del magatzem de l’EYCAM per habilitar-hi una
zona d’aparcament públic.

CANVI DE CIRCUL·LACIÓ AL CARRER PLA I DANIEL I REPINTAT
D’APARCAMENTS AL PAVELLÓ MUNICIPAL

Les diferents àrees d’aparcament

L’equip de govern  ha reordenat la circul·lació en el carrer Pla i Daniel tal i com podem observar en la fotografia.
També s’ha repintat la zona d’aparcaments del pavelló municipal

Doble sentit Repintat de l’espai d’aparcaments

El ple municipal ha aprovat per unanimitat de tots els
partits polítics modificar puntualment el Pla General
Municipal en el sector P4-A de manera que contempli
que en la intersecció entre els carrers Balmes i Ramon
Muntaner hi haurà una cruïlla enlloc de la rotonda que
preveia inicialment i que s’allargarà el carrer Ramon
Muntaner fins al camí vell de Caldes a Vidreres. El
projecte d’urbanització de la zona està a punt
d’executar-se i manifestava la necessitat d’aquestes

modificacions per la qual cosa l’Ajuntament i els veïns
afectats han acordat introduir-les. Això implica que
els veïns afectats per l’allargament del carrer Ramon
Muntaner cediran gratuïtament els terrenys per on ha
de discórrer el carrer, que l’Ajuntament revertirà als
veïns afectat la superfície de vial que formava part de
la teòrica rotonda que no es farà i que els propietaris
del polígon 4A assumiran els costos d’urbanització del
nou tram de carrer.
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ELS CEIP SANT ESTEVE I BENAULA DISPOSEN DE NOU
MOBILIARI INFANTIL

L’Ajuntament ha començat a instal·lar en el municipi les 17 cartelleres que informaran
els veïns de les activitats que es fan en el poble així com dels bans i comunicats de
l’Ajuntament. Se n’han col·locat en el  nucli urbà però també en urbanitzacions i  veïnats,
amb la intenció que els nuclis més allunyats  tinguin un punt de referència d’informació
municipal.

Inici de la reunió

L’AJUNTAMENT INSTAL·LA CARTELLERES
INFORMATIVES

TROBADA SOBRE PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CASOS D’ABUSOS DOMÈSTICS

Els gronxadors i el tobogan nou del CEIP Sant Esteve Els nens del CEIP la Benaula gaudint en el pati

Panell a l’estació de tren

L’equip de govern ha renovat i incorporat gronxadors, tobogans i altres jocs infantils als patis de les  escoles del
CEIP Sant Esteve i del CEIP la Benaula del nostre municipi.

El dijous 8 de febrer passat es va fer una sessió
de treball de professionals organitzat per l’equip
bàsic d’atenció primària de Caldes i Riudellots
de la Selva amb l’objectiu d’explicar els protocols
d’actuació en casos de maltractaments infantils,
violència de gènere i l’ablació genital femenina.
La trobada va aplegar metges, Mossos
d’Esquadra, treballadors socials, un
coordinador de l’Equip d’atenció a la Infància i
adolescència i un representant del servei
d’atenció psicològica per a víctimes de violència
de gènere. La trobada va servir per intercanviar
experiències i per dinamitzar les relacions entre
les diferents parts implicades i fer més eficaçes
així les actuacions des de cadascun dels seus
àmbits en aquests casos d’emergència
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L’AJUNTAMENT RECONEIX LA CAL, DONES PER CALDES, XARXA DE
DONES I L’ESPIGA SOLIDÀRIA COM A ENTITATS D’INTERÈS MUNICIPAL
El ple municipal de 31 de gener va reconèixer la CAL
(Coordinadora d’Associats per la Llengua) com a
entitat d’interès municipal amb els vots favorables
d’ERC i del PSC-Progrés Municipal. Els socialistes van
mostrar-s’hi reticents inicialment adduïnt que l’entitat
no disposa d’uns estatuts locals propis sinó que es
regeixen pels estatuts de la CAL nacional. Aquest,
segons varen explicar, és el mateix cas pel qual es va
rebutjar entrar a ple el reconeixement de l’associació
l’Espiga solidària. Arran d’aquesta observació, ERC va
avenir-se a replantejar-se l’acceptació d’aquesta
entitat. Per altra banda, CiU va votar-hi en contra en
considerar que l’entitat no és d’interès municipal i que
neix amb finalitats polítiques. Va afegir que la llengua
s’ha de defensar des de l’administració, amb l’ús diari
i va sentenciar, per boca de Miquel Casas, que
«malament anirem el dia que les entitats hagin de

defensar la llengua». Malgrat les reticències i els vots
contraris, PSC-Progrés Municipal i CiU varen voler
deixar clar el seu suport a la llengua catalana.

Per altra banda, el ple de març va aprovar amb el
vot favorable de tots els partits polítics el
reconeixement de tres entitats més. Per una banda hi
ha l’Associació Dones per Caldes i la Xarxa de Dones,
que sorgeixen a partir de les reunions que la tècnica
encarregada d’elaborar un pla de dones va convocar
per saber les necessitats i interessos que tenen les
dones de Caldes. Les tres entitats que us hem esmentat
fins ara tenen un espai en aquest número de l’Aquae
en el qual expliquen els seus objectius.

Per últim, també es va reconèixer l’Espiga solidària,
una entitat que en col· laboració amb altres
organismes recull menjar i el reparteix entre les
persones necessitades del nostre municipi.

EL Consell Comarcal de la Selva ofereix la possibilitat
de fer diverses consultes i tràmits cadastrals des de
l‘oficina del Servei de Gestió Tributària. Des de
principis del mes de febrer, a l’oficina del Servei de
Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva de
Caldes de Malavella, situada al carrer de Sant Grau
núm. 19 (Casa Rosa), es poden efectuar diverses
consultes i tràmits cadastrals:

-Consulta de les dades que consten en el Cadastre de
les persones interessades
-Obtenció de certificats literals i gràfics cadastrals
-Declaració cadastral per nova construcció, ampliació,
reforma/rehabilitació o divisió horitzontal (902-N)
-Declaració cadastral per agrupació, segregació o
divisió de béns immobles (903-N)
-Declaració cadastral per canvi de cultiu o
aprofitament, canvi d’ús o demolició/enderrocament
de béns immobles (904-N)

-Recursos diversos (error en les dades personals,
error en la superfície, error en la valoració, error en la
situació de l’immoble, duplicitat de finques, etc.)

Per a més informació sobre l’objecte, els terminis, la
documentació necessària, etc. de cada tràmit, podeu
consultar l’apartat de «Consultes i tràmits cadastrals»
a www.selvatributs.cat, o bé trucar al 902 010 027.

Amb aquests nous serveis, que permetran
estalviar desplaçaments de la ciutadania a les oficines
comarcals de Santa Coloma de Farners o a la Gerència
Territorial del Cadastre de Girona, s’integren en el
mateix espai físic els tràmits i consultes –tant tributaris
com cadastrals- que es fan de manera presencial.
D’altra banda, i des del dia 2 de gener de 2007, l’oficina
central del Servei de Gestió Cadastral del Consell
Comarcal de la Selva s’ha traslladat al passeig de Sant
Salvador, 19, on també es troba situada la seu central
del Servei de Gestió Tributària.

CONSULTES I TRÀMITS CADASTRALS, MÉS A PROP DELS
CALDENCS
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S’ACABEN LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES DE LES TERMES
AMB NOVES TROBALLES I EN CONTINUA LA RESTAURACIÓ

Obres de restauració de les Termes. Foto: Albert Torrent

L’espai entre la muralla (a l’esquerra) i
la paret est de les termes (dreta), amb
restes d’estructures romanes tallades per
la muralla. Foto: JANUS.

L’Ajuntament de Caldes i la Diputació de Girona han
iniciat les obres de restauració i de museïtzació de les
Termes Romanes després que se n’aprovés el projecte
l’any passat. Paral·lelament, el 9 de gener es van
acabar les excavacions arqueològiques de les Termes
Romanes en els llocs en que fins ara encara no s’hi
havia actuat, amb algunes troballes interessants.
Segons explica Joan Llinàs, director de les tasques
arqueològiques s’han centrat en dos sectors:

El primer és l’espai que queda entre la muralla
medieval i el mur de llevant de les Termes. Aquí només
s’hi havia intervingut en els dos extrems i les feines
han descobert un mur perpendicular a la paret romana
i una part de la conducció que duia l’aigua del brollador
fins a l’interior de l’edifici. Aquestes troballes ens
permeten deduir que fora de l’edifici termal hi havia
altres construccions que varen quedar partides per
l’edificació posterior de la muralla medieval.

El segon espai és l’extrem sud-oest de les Termes,
també fora de l’edifici principal. S’hi ha desmuntat les
restes d’una glorieta i uns desguassos moderns que
han posat al descobert el sistema
de desguàs original de l’aigua, a
través d’una canalització que
anava paral·lela al mur de ponent
de l’edifici i que estava protegida
per pedres de grans proporcions
que feien de tapadora. Un
sondeig fet en les tasques de
restauració ha permès trobar en
força bon estat la continuació
d’aquest desguàs a fora del mur
modern que ara delimita la zona
de les termes. De fet, el canal
continua per sota de l’asfalt del
carrer. Des d’aquest punt exterior
s’ha anat seguint la conducció en
direcció a les Termes, desmuntant
el mur modern i entrant en el
recinte romà. Aquests
desguassos varen afavorir
l’acumulació de terra en tota

l’àrea i entremig s’hi han trobat força restes
arqueològiques del segle I dC, d’entre les quals una
llàntia d’oli romana que segurament s’hi devia llençar
perquè estava trencada per la part on sortia el ble.

Les feines de restauració han permès fer una nova
i interessant descoberta. En el sector nord-est s’han
trobat unes fustes amb secció rectangular que molt

segurament són de l’època romana
(s.I dC.) i que estan col·locades força
juntes i de forma vertical. L’explicació
d’aquestes peces seria que el subsòl
en el qual es varen construir les
termes és molt inestable, amb àrees
on hi ha fang molt líquid. Aquesta
estructura de clavats verticals
serviria per donar estabilitat i
consolidar  l’edifici termal. La intenció
és extreure part d’aquestes fustes
per permetre continuar les obres de
restauració. A més, se’ls aplicarà un
tractament de conservació i se
n’analitzaran mostres per datar-les,
determinar de quin arbre estan fetes
entre altres informacions d’interès.

Les excavacions arqueològiques
ja es poden donar per acabades
perquè ja s’ha intervingut en tot
l’espai de l’edifici. Segons apunta
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El desguàs exterior de la gran piscina (a baix, a l’esquerra),
amb dues de les grans pedres que el tapen (a dalt, a
l’esquerra). Foto: JANUS

El desguàs termal continua sota
del  carrer de les Termes
Romanes. Foto: Albert Torrent

Restes d’un arc de l’edifici del
segle II aC, aparegudes a la banda
sud de les termes. Foto: JANUS

Les fustes que servien per donar estabilitat a l’edifici termal.
Foto: AlbertTorrent

Llàntia d’oli romana apareguda en l’anivellament
exterior de les termes. Foto: JANUS

Joan Llinàs, tan sols es
preveu fer una última
actuació en una de les
tres piscines petites que
hi ha a la part de llevant,
a prop de la muralla
medieval. És l’única que
encara té la capa de
concreció (la calç
acumulada al llarg dels
anys per l’aigua). La idea
és treure’n només una
part perquè els visitant
puguin entendre l’acció
de l’aigua i del pòsit.

Per la seva part, les
obres de restauració van a càrrec de
la brigada d’obres del Servei de
Monuments de la Diputació està
consistint inicialment i segons explica
el director Lluís Baiona, en fer una
bona fonamentació amb formigó que
permeti sustentar la coberta i els
pilars que aguanten els arcs que
encara estan drets, a la banda sud.
Les feines s’han complicat pel fet que
en alguns trams el sòl no és  estable i s’hi ha trobat
bosses de fang i d’aigua. En algun punt ha calgut
excavar fins a 5 metres de profunditat. Això però, ha
permès trobar restes d’un mur i d’un arc que pertanyen
al segle II aC, força anteriors doncs a les Termes
Romanes (segle I dC). L’edifici està molt malmès però
es creu que podria tenir les mateixes funcions de
balneari. No es preveu fer-hi cap actuació pel seu estat
i perquè fer-hi implicaria malmetre les termes més
modernes. Aquesta no és la primera troballa de
l’època ja que a les Termes ja que durant els treballs
de 2002 s’hi havia trobat restes arqueològiques i una
piscineta (entre la muralla medieval i l’actual sala
annexa de la Casa Rosa) que dataven del segle IIaC.

Una altra de les actuacions que s’ha fet en l’edifici
termal és la sustentació amb maons de l’arc  que queda
dempeus ja que el seu estat precari en requeria una
intervenció urgent. Posteriorment, uns pilars inclinats
l’aguantaran i li donaran estabilitat.

Un cop acabada aquesta primera fase es licitaran
aquest any  les obres per construir la coberta de les

Termes, a inspiració
de l’original i que
protegirà l’edifici de
les inclemències
meteoro lòg iques.
Finalment es faran
les tasques de consolidació de les pedres de l’edifici i
l’adequació perquè les Termes es puguin visitar.
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EL CICLE SOBRE EL CAMP DELS NINOTS REP 1.000 VISITANTS

El dissabte 31 de març va acabar-se el cicle de
conferències sota el títol L’aventura de l’evolució passa
pel Camp dels Ninots amb un gran èxit ja que hi varen
assistir prop de 1.000 persones. Les xerrades varen
tractar el Camp dels Ninots des de diversos punts de
vista (històric, arqueològic, geològic, climàtic,
natural...). La primera intervenció va ser la d’Eudald
Carbonell, catedràtic de Prehistòria a la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i director de l’Institut de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), amb
la ponència Out of Africa: primeres ocupacions
humanes a la Península Ibèrica. Una altra de les
intervencions destacades va ser la del divendres 9 de
març, a càrrec dels caldencs Gerard Campeny i Bruno
Gómez, membres de l’IPHES, de l’àrea de Prehistòria
de la URV i codirectors del projecte de recerca del
Camp dels Ninots, que van explicar les feines
arqueopaleontològiques que s’han fet en els darrers
anys en el jaciment del nostre municipi. Les explicacions
varen ser complementades amb la projecció del
documental El Camp dels Ninots. Records d’una
excavació, a càrrec de Pau Ballester. Per tancar el
cicle, el dissabte 31 de març es va fer un taller de
didàctica en què es va ensenyar com tallaven les
pedres els nostres avantpassats per fer-ne eines fi i
es varen poder  veure rèpliques arqueològiques de
tot el món.  L’èxit del cicle fa plantejar a l’IPHES la
possibilitat de transcriure’n les conferències , recopilar
la informació que es té del Camp dels Ninots i  apuntar
les línies d’investigació en els propers anys.

L’inici del cicle va ser aprofitat perquè l’IPHES i
l’Ajuntament de Caldes signessin un conveni a través

del qual les dues parts es comprometen a treballar
conjuntament per fomentar la recerca científica, la
docència i la divulgació del patrimoni cultural i natural.
La prova de la sintonia entre les dues bandes és la
continuïtat en les excavacions en el Camp dels Ninots,
la voluntat didàctica que l’equip ha mostrat sempre
fent visites guiades al jaciment i difonent les troballes
realitzades, la celebració dels cicles de conferències i
la convalidació de l’assistència dels estudiants de la
UDG amb un crèdit de lliure elecció. Les relacions entre
l’IPHES i l’Ajuntament poden ser molt profitoses ja que
podrien impulsar iniciatives tant interessants com
crear un centre de formació sobre l’evolució de l’home,
del clima, de la vegetació, de la fauna, dels processos
geològics al llarg del gran període que abasta el Camp
dels Ninots o bé fer un museu en què es puguin
albergar i mostrar en condicions totes les restes
trobades fins ara i les que es trobaran en un futur.
L’excepcionalitat del jaciment del Camp dels Ninots fan
de Caldes un bon lloc on consolidar aquestes iniciatives.

Signatura del conveni de col·laboració. Foto: Albert Torrent El professor Jordi Agustí. Foto: Albert Torrent

Demostració de tall de pedra. Foto: Albert Torrent
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Algú pot tenir la idea equivocada que la gent, quan
arriba a la vellesa, deixa d’implicar-se en la societat i
es retira a casa a observar de forma passiva i des de
la distància, com evoluciona el món, com si fos una
cosa que no anés amb ells. O que, com a molt, es troben
de tant en tant per fer dinars, festes, o viatges en
autobús. Des de la revista volem trencar aquest tòpic
i per fer-ho ens volem fixar en com els avis s’estan
organitzant per tal de debatre les problemàtiques que
els afecten i mirar de trobar-hi solucions incidint
directament en la societat. Així, han format diferents
organismes que els permeten organitzar-se i actuar
en allò que els preocupa. Fem-ne una repassada:

CONSELL CONSULTIU DE LA SELVACONSELL CONSULTIU DE LA SELVACONSELL CONSULTIU DE LA SELVACONSELL CONSULTIU DE LA SELVACONSELL CONSULTIU DE LA SELVA
El Consell Consultiu de la Selva és un òrgan format
pels membres dels esplais de gent gran de la comarca
selvatana. El seu objectiu és organitzar activitats
d’interès per a les persones de la tercera edat. Per
una banda es fan xerrades i conferències amb metges,
filòsofs o qualsevol altra persona que pugui aportar la
seva visió sobre la vellesa. Un altre aspecte més lúdic
i social consisteix en fomentar activitats de coneixença
i de relació amb avis d’altres municipis de la comarca.
És per això que s’organitzen actes com caminades a
pobles veïns -organitzades pels avis del municipi
acollidor- o fires de manualitats entre d’altres. També
hi ha una vessant més política que consisteix en establir
contactes amb alcaldes i regidors dels ajuntaments
amb l’objectiu de fer-los arribar les necessitats i els
suggeriments de la gent gran. La resposta dels

ajuntaments és positiva i en algun lloc fins i tot es
treballa per crear consells de la gent gran, un
organisme que aconsellaria els consistoris en les
accions a emprendre en l’àmbit municipal. L’objectiu
de tot plegat és ajudar la gent gran que se senti bé,
que gaudeixi al màxim d’aquesta etapa vital i reclamar
la necessitat que té de ser escoltat així com d’aportar
a la societat l’experiència que ha acumulat al llarg de
la seva vida.

UNIÓ DE CONSELLS CONSULTIUS DE LAUNIÓ DE CONSELLS CONSULTIUS DE LAUNIÓ DE CONSELLS CONSULTIUS DE LAUNIÓ DE CONSELLS CONSULTIUS DE LAUNIÓ DE CONSELLS CONSULTIUS DE LA
DEMARCACIÓ DE GIRONADEMARCACIÓ DE GIRONADEMARCACIÓ DE GIRONADEMARCACIÓ DE GIRONADEMARCACIÓ DE GIRONA
Com bé diu el nom, és l’agrupació dels consells
consultius de les comarques de Girona, que es
reuneixen regularment per intercanviar opinions i
experiències i per afrontar reptes i necessitats
comunes de tots els consells consultius.

CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRANCONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRANCONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRANCONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRANCONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRAN
Extraordinàriament, els Consells Consultius de tot
Catalunya es reuneixen, després d’un treball previ,
per tal de celebrar el Congrés de la Gent Gran. L’últim
es va celebrar el 4, 5 i 6 d’octubre de l’any passat i va
comptar amb la participació de més de 1.000 persones
que es varen aplegar al Palau de Congressos de
Barcelona. Hi varen participar Carme Figueras,
consellera de Benestar i Família de la Generalitat; Rosa
Virós, presidenta del 5è Congrés; Josep Ma. Bosch,
vicepresident segon del Consell de la Gent Gran de
Catalunya; Ricard Ermengol, director general
d’Actuacions Comunitàries i Cíviques; Ester Planas,

LA GENTGRAN S’ORGANITZA

El 5è Congrés Nacional de la Gent Gran. Foto: Consell Consultiu
de la Gent Gran de la Selva

Hi varen participar un miler de persones. Foto: Consell
Consultiu de la Gent Gran de la Selva
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subdirectora general de La Caixa, i la junta en ple del
Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Per part selvatana hi va haver l’assistència de 14
assistents, amb una bona representació caldenca. Van
ser uns dies intensos que varen donar molt de sí. Com
que és impossible fer-ne un resum, valgui aquest llistat
de les tres ponències que es van discutir amb els seus
apartats:

Ponència A: Un compromís de futur:
-L’autonomia individual
-L’equitat i les condicions de vida
-El reconeixement i la dignitat
-La implicació col·lectiva i el compromís ciutadà

Ponència B) Drets i deures de les persones grans:
-Sobre la pobresa econòmica i la pobresa social
-Sistema públic de pensions i les prestacions
econòmiques socials
-Persones grans i marc legal: curatela, autotutela,
voluntats anticipades, mort digna.
-Protecció de les persones en siutació de dependència.
La Llei de serveis socials i la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
-Maltractaments i abusos a persones grans. El paper
dels Serveis en aquestes situacions.

Ponència C) Per un envelliment digne i responsable

-Dispositius assistencials per a l’atenció de les
persones grans a Catalunya
-Per un envelliment satisfactori i resonsable
-Envelliment i entorn
-Envelliment i transports
-Envelliment i habitatge

Del 5è Congrés Nacional de la Gent Gran va sorgir un
manifest que per la seva extensió no podem publicar
en la revista però si que mencionarem una cita que
tots els delegats i delegades es varen fer seves i que
diu així:

«La societat ha de reconèixer la nostra contribució al
benestar del país, el paper que hem jugat i seguim
jugant en relació amb la gent que ens és més propera,
en relació amb les comunitats on vivim i ens relacionem,
i en relació amb el conjunt del país i el món».

Precisament, l’1 de desembre passat es va
organitzar una xerrada-col·loqui sobre el 5è Congrés
de la Gent Gran. S’hi varen presentar els temes tractats
i les conclusions que se’n varen treure.

Si voleu ampliar informació sobre el Congrés o
sobre la manera de treballar activament en la millora
de la situació de la gent gran, adreceu-vos a l’Esplai
de Caldes de Malavella – Fundació «La Caixa» o bé a
l’Associació de la Tercera Edat «Casa Rosa». Us
acolliran amb els braços oberts en aquests
engrescadors projectes.

La delegació de la Selva amb uns quants caldencs pel mig. Foto: Consell Consultiu de la Gent Gran de la Selva



 21

MILLORES EN LA RÀDIO MUNICIPAL I EN EL TEATRE

ACTIVITATS DE SETMANA SANTA I SANT JORDI
Enguany l’Ajuntament ha optat per concentrar les
paradetes que les entitats fan durant el Sant Jordi a la
plaça de la Selva, alhora que n’ha avançat el dia (a
diumenge) perquè recaigui en festiu. S’ha fet coincidir
en aquest dia l’espectacle de dansa De viatge! de la
Companyia de dansa petit món, que forma part del
cicle de música i dansa DisparSo. Serà concretament a
les 10 de la nit. Per la diada de Sant Jordi pròpiament
dita, el dilluns 23 d’abril, la Biblioteca municipal ha
preparat a 1/4 de 6  l’entrega dels premis del Concurs
de microliteratura Joaquim Carbó. A les 6 hi haurà
l’espectacle infantil Càsting de Sant Jordi, a càrrec de
Lapsus Espectacles. Un berenar popular clourà els
actes. Per altra banda, l’Ajuntament ha convidat el CEIP
Sant Esteve i al SES a una segona representació de
l’espectacle De viatge! que es farà el dilluns.

Durant  aquesta Setmana Santa l’associació Ikald
ha fet la tradicional exposició d’Ikebana acompanyada
amb bonsai i ceràmica. Per altra banda, el Club
Ferroviari va organitzar la també tradicional Fira del

col·leccionisme i antiguitats. Per acabar, l’Ajuntament
va organitzar del 2 al  5 d’abril unes jornades de Matins
i jocs i Esports de Setmana Santa encarats a la mainada
que van dur el nom d’El Molinet màgic. El servei va
incloure servei de menjador. Farem un repàs
d’aquestes activitats en el proper Aquae.

L’equip de govern ha fet una inversió important en
l’equipament de l’Altell 107.6 FM, l’emissora Se n’ha
augmentat la potència, de manera que la seva
cobertura arriba a la major part del municipi. Alhora,
s’ha adquirit un equip que permet destinar unitats
mòbils que cobreixen en directe els actes més
concorreguts del nostre municipi. Per últim, des de fa
alguns mesos, és possible seguir els plens municipals

La unitat mòbil de l’Altell. Foto: Albert Torrent

des de l’Altell. Parlant de l’emissora de Caldes, us
recordem que si teniu al cap fer un programa de ràdio
us  podeu adreçar a la regidoria de Cultura
(cultura@caldesdemalavella.cat). Les vostres
propostes seran benvingudes.

Per la seva banda, el teatre municipal s’ha equipat
amb un potent equip de so i de llums que permet acollir
qualsevol concert o representació teatral.

Les llums del teatre permeten crear diversos ambients. Foto: A.T.

L’espectacle infantil, el més esperat pels nens. Foto: Biblioteca
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CURSOS, TALLERS, XERRADES I TEATRE
CURS D’INFORMÀTICACURS D’INFORMÀTICACURS D’INFORMÀTICACURS D’INFORMÀTICACURS D’INFORMÀTICA
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la Fundació
Penteo perquè aquesta organitzi a la biblioteca
municipal diversos cursos d’informàtica (informàtica
bàsica, processador de textos i full de càlcul). La
convocatòria  ha tingut un gran èxit ja que més de 150
persones s’hi han apuntat. Els cursos, gratuïts, són
d’entre 6 i 14 hores i consten d’un material que permet
aprendre de forma autodidacta. A més, fins a finals
d’abril hi haurà un professor que ajudarà a resoldre
els dubtes que sorgeixin. La Fundació Penteo és una
entitat sense ànim de lucre que té per funció difondre
l’ús de les noves tecnologies. El professor d’informàtica instruint els alumnes. Foto: A.Torrent

TALLER DE BIJUTERIATALLER DE BIJUTERIATALLER DE BIJUTERIATALLER DE BIJUTERIATALLER DE BIJUTERIA
Horari:
De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 (màxim 6 persones)
De 2/4 de 9 a 2/4 d’11 (màxim 6 persones)
Dia: Dijous, 19 d’abril de 2007
Quota: 2 euros (material inclòs)
A càrrec d’ Anna Poch i Bancells

CURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINSCURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINSCURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINSCURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINSCURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS
L’Ajuntament va organitzar juntament amb Farré -
Garriga i amb el suport de la Llar de Pensionistes i
jubilats «Casa Rosa» un curset d’iniciació al tast de
vins durant els mesos de març i abril.

SARDANESSARDANESSARDANESSARDANESSARDANES
Un any més, l’Agrupació de Sardanistes organitza un
curset de sardanes per a adults, cada dijous, des de
l’1 de març fins al 10 de maig, just abans que comenci
l’Aplec de la Sardana. Precisament durant l’Aplec
posaran a prova els seus avenços.

Curs de sardanes. Foto: Albert Torrent

Tallers organitzats per l’Associació Dones per Caldes

TALLER DE MITJONS A 4 AGULLESTALLER DE MITJONS A 4 AGULLESTALLER DE MITJONS A 4 AGULLESTALLER DE MITJONS A 4 AGULLESTALLER DE MITJONS A 4 AGULLES
Horari: De 7 a 2/4 de 9 (tots els dimarts)
Durada: Del 17 d’abril fins al 5 de juny de 2007
Quota: Preu simbòlic de 10 euros  (el material el porta cadascú)
A càrrec de Toni Oller i Dalmau

TALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICA
Horari:  De 6 a 2/4 de 8 (tots els dimecres)
Durada: Del 18 d’abril fins al 30 de maig de 2007
Quota: Preu simbòlic de 10 euros (el material el porta cadascú)
A càrrec de Pilar Fructuoso i Nadal

Per a més informació:Per a més informació:Per a més informació:Per a més informació:Per a més informació:
627 97 52 73 /
donespercaldes@hotmail.com



 23

XERRADA SOBRE LITERATURA I INFANTSXERRADA SOBRE LITERATURA I INFANTSXERRADA SOBRE LITERATURA I INFANTSXERRADA SOBRE LITERATURA I INFANTSXERRADA SOBRE LITERATURA I INFANTS
Tot Oci i les AMPA de la llar d’infants Ninots i dels CEIP
Sant Esteve i Benaula han preparat pel dijous 19 d’abril,
a 2/4 de 10 del vespre a la Biblioteca Municipal una
xerrada sota el títol El conte i la literatura per a infants,
que intentarà respondre
preguntes com Per què
explicar contes als infants?,
Com explicar contes als
infants? o Quins són els
contes més adequats a cada
edat? La xerrada anirà a
càrrec d’Eva Rigau,
professora CFGS d’Educació
Infantil a l’IES-SEP Montilivi i de Xavier Fàbregas, Mestre
de Primària, Ludotecari i Conta-Contes.

CURS DE MAQUILLATGE TEATRALCURS DE MAQUILLATGE TEATRALCURS DE MAQUILLATGE TEATRALCURS DE MAQUILLATGE TEATRALCURS DE MAQUILLATGE TEATRAL
Tancant el cicle de monogràfics de teatre que s’han
estat fent en els últim mesos, el 5 de maig començarà
el curs de maquillatge teatral.  Aquí en teniu la
informació:
Dies: 5, 12, 19 i 26 de maig (dissabtes)
Horari:  De 10 a 1 de la tarda
Lloc:  Teatre municipal
Preu: 40 euros (places molt limitades)
Dues maquilladores professionals ens introduiran dins
el món del maquillatge social per teatre i la
caracterització de   diferents personatges. Es
realitzaran  aplicacions de «crepé» tant de barba com
de celles així com talls, crostes, blaus, trets de bala,
cremades.....
Classes obertes a majors de 16 anys.

CICLE DE TEATRE DE PRIMAVERA I SORTIDACICLE DE TEATRE DE PRIMAVERA I SORTIDACICLE DE TEATRE DE PRIMAVERA I SORTIDACICLE DE TEATRE DE PRIMAVERA I SORTIDACICLE DE TEATRE DE PRIMAVERA I SORTIDA
PER VEURE UNA OBRA  A BARCELONAPER VEURE UNA OBRA  A BARCELONAPER VEURE UNA OBRA  A BARCELONAPER VEURE UNA OBRA  A BARCELONAPER VEURE UNA OBRA  A BARCELONA
L’Ajuntament de Caldes ha organitzat un cicle de teatre
per aquesta primavera. Concretament s’han
programat tres espectacles. El primer serà Retalls,
del grup TQuatre, el diumenge 15 d’abril a les 8 del
vespre. La seguirà el diumenge 29 d’abril a les 7 de la
tarda L’Última habitació, de Xavier Pujolràs i a càrrec
de 4Produccions. Per tancar el cicle, passarà per
Caldes la Companyia Teatre de Ponent el diumenge 6
de maig a les 7 de la tarda amb l’obra Mort Sobtada,
d’Eduard Alonso. Les obres es representaran en el
teatre-cinema municipal i el preu de les entrades és
de 6euros la primera funció i de 15 en les dues
restants. La venda d’entrades es farà des d’1 hora abans

de l’inici deles funcions. La proposta està organitzada per

l’Ajuntament amb el suport de la Diputació.
Per altra banda, l’Ajuntament ha organitzat una

sortida el dissabte 28 d’abril per anar a veure l’obra
de teatre Òscar, una maleta, dues maletes, tres
maletes, dirigida per Abel Folk i protagonitzada per
Joan Pera, Lloll Beltran, Mont Plans  i Mireia Aixelà,
entre d’altres.

La sortida en autocar es farà des del Parc de la
Sardana a 3/4 de 4 de la tarda i l’inici de la funció és a
2/4 de 7 del vespre. El preu, de 27 euros, inclou el
viatge en autobús i l’entrada numerada. Per a més
informació i inscripcions podeu trucar a l’Ajuntament
(972 470005) o a l’Oficina de Turisme (972 48 01 03)
abans del 12 d’abril. Les places són limitades.

CURS DE GOLFCURS DE GOLFCURS DE GOLFCURS DE GOLFCURS DE GOLF
El Golf de Franciac P&P començarà el dissabte 28
d’abril una segona edició del curs de golf que
s’allargarà durant els dissabtes d’abril, maig i inicis de
juny. Hi ha flexibilitat d’horaris. Per a consultes i
inscripcions us podeu adreçar al tècnic esportiu de
golf, José Manuel Navarro, de dimecres a dissabte, de
7 a 9 del vespre al següent telèfon: 649 301 279. El
curs compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes. El Golf de Franciac P&P  ja havia iniciat un curs
d’iniciació i perfeccionament de golf, amb la
participació de 37 persones, que va començar  el març
i s’acabarà el juny.  El preu dels cursos és a partir de
90 euros. Curs de golf. Foto: Golf de Franciac P&P
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LA PIC ORGANITZA UNA CAMINADA I UN DINAR POPULARS

JORDI MIRALLES PRESENTA LA CANDIDATURA D’ICV-EUiA

EL CONSELLER TRESSERRAS DÓNA SUPORT A LA CANDIDATURA D’ERC

La Plataforma Independent per Caldes (PIC) va fer l’11 de març passat una caminada popular per Caldes amb la
finalitat d’ analitzar el nostre territori, els canvis que ha experimentat i els que es preveuen segons el Pla General
que l’Ajuntament està elaborant. En acabat es va fer al pavelló polivalent un dinar.

El 17 de febrer es va presentar la candidatura d’ICV-EUiA a Caldes. Hi varen intervenir el candidat a l’alcaldia,
Victoriano Ramos juntament amb el coordinador General d’EUiA i Diputat en el Parlament de Catalunya, Jordi
Miralles, i el coordinador de de EUiA a a Selva i Tinent d’Alcalde de Blanes per ICV-EUiA, Argemir Gonzalez.

El 16 de març passat es va presentar la candidatura d’ERC a Caldes. Va intervenir en l’acte el candidat del partit i
actual alcalde, Marcel Vila i el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras, que va
aprofitar que estava de visita institucional per donar suport al candidat.
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ACTIVITATS DE NADAL I REIS
MARATÓ DE TV3MARATÓ DE TV3MARATÓ DE TV3MARATÓ DE TV3MARATÓ DE TV3
El Nadal passat el Club Futbol Sala Femení va organitzar
actes al voltant de la Marató de TV3, que celebrava els
15 anys i que va tractar el dolor crònic. El Club  va
organitzar actes per a la mainada el dissabte 16 de
desembre al CEIP Sant Esteve, mentre que l’endemà
va celebrar una quina que va recollir 3.759,58 euros.
El Club agraeix la col· laboració dels comerços i
establiments així com als caldencs en general, sense
els quals els actes no haurien estat possibles. El Club
Patí Caldes es va afegir als actes benèfics amb un
festival de patinatge en el transcurs del qual es va
sortejar una panera. S’hi varen recaptar 523,00 euros. Empastifada de mans per a la Marató! Foto: Albert Torrent

RECOLLIDA DE JOGUINESRECOLLIDA DE JOGUINESRECOLLIDA DE JOGUINESRECOLLIDA DE JOGUINESRECOLLIDA DE JOGUINES
La Creu Roja de Llagostera ha organitzat aquest any novament a Caldes i a Llagostera la campanya de recollida de
joguines Cada nen, una joguina. El balanç final és molt positiu ja que 14 nenes i 15 nens d’entre 2 i 12 anys varen
passar un Nadal i Reis amb una mitjana de 2 o 3 joguines cadascun. La Creu Roja va dipositar llocs de recollida de
joguines a l’Ajuntament i a la biblioteca entre el 18 i el 30 de desembre i a partir de les donacions va fer la tria,
classificació i l’embalatge dels regals. La Creu Roja agraeix la participació dels caldencs així com el suport de
l’Ajuntament i la col·laboració de Càritas a Caldes, i del Consell Comarcal de la Selva.

QUINA SANITÀRIAQUINA SANITÀRIAQUINA SANITÀRIAQUINA SANITÀRIAQUINA SANITÀRIA
El dispensari va organitzar una nova edició de la Quina sanitària, una quina especial ja que, a part de la sort, també
hi té un paper important els coneixements dels participants. Els metges i infermeres del dispensari anaven formulant
preguntes relacionades amb la salut que els assistents havien de respondre. Acabada la ronda, es comprovaven
les respostes i s’establia el guanyador. El premi, però, en aquest cas sí que era convencional ja que es varen lliurar
4 paneres. La Quina sanitària està organitzada pel personal del CAP de Caldes i compta amb el suport de la Llar
d’avis de la Casa Rosa i de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament.

La pregunta sembla difícil. Foto: CAP Caldes No hi ha hagut sort. A veure a la propera... Foto: CAP Caldes
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A LA RECERCA DE LA GROSSA DE NADALA LA RECERCA DE LA GROSSA DE NADALA LA RECERCA DE LA GROSSA DE NADALA LA RECERCA DE LA GROSSA DE NADALA LA RECERCA DE LA GROSSA DE NADAL
Els Guies Ufissials, creient que és bo de tant en tant
canviar de rutina i considerant  que ja han fet una
bona feina didàctica sobre els racons més interessants
del nostre municipi, es varen decidir a deixar de banda
només per uns dies les visites teatralitzades i varen
fer un espectacle sota el títol A la recerca de la Grossa
de Nadal, una versió lliure d’Els Pastorets de Folch i
Torres. En Remei, l’Antoniu i en Fonsu varen oferir
tres funcions, el 25 de desembre i el 6 i 7 de gener,
que varen fer acostar al Teatre Municipal unes 500
persones que s’ho varen passar d’allò més bé amb
aquest trio tant peculiar. Uns pastorets particulars... Foto: Guies Ufissials

ELS TRES REIS ESTRENEN CARROSSESELS TRES REIS ESTRENEN CARROSSESELS TRES REIS ESTRENEN CARROSSESELS TRES REIS ESTRENEN CARROSSESELS TRES REIS ESTRENEN CARROSSES
Ses Majestats els Reis d’Orient s’han vestit enguany
de gala perquè el motiu s’ho valia. A més de les ganes
de retrobar-se amb els nens carregats d’il·lusions  cal
afegir-hi l’estrena de les carrosses. També s’han
trobat més acompanyats ja que en un lateral de la
Plaça de l’Església s’hi va fer un pessebre vivent. Sense
deixar encara de banda el Nadal, l’Ajuntament va
adquirir noves llums decoratives a les entrades de les
urbanitzacions i les entrades principals al nucli urbà.
A més, per cortesia de l’Associació de Comerç i Serveis
de Caldes de Malavella, es van engalanar els principals
carrers comercials. El rei blanc Foto: Albert Torrent

El rei ros Foto: Albert Torrent El rei negre Foto: Albert Torrent

J A NJ A NJ A NJ A NJ A N
Enguany el JAN (Jocs i Activitats Nadalenques) ha estat gestionat directament des de l’Ajuntament enlloc del
Centre d’Esplai Sant Esteve que l’havia organitzat des de la priemra edició. Podeu veure el resum i alguna foto del
JAN a l’apartat de l’Espai Jove.
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CLOENDA 13ª CARAVANA CATALANA D’AJUTCLOENDA 13ª CARAVANA CATALANA D’AJUTCLOENDA 13ª CARAVANA CATALANA D’AJUTCLOENDA 13ª CARAVANA CATALANA D’AJUTCLOENDA 13ª CARAVANA CATALANA D’AJUT
HUMANITARI PER ALS REFUGIATS SAHRAUÍSHUMANITARI PER ALS REFUGIATS SAHRAUÍSHUMANITARI PER ALS REFUGIATS SAHRAUÍSHUMANITARI PER ALS REFUGIATS SAHRAUÍSHUMANITARI PER ALS REFUGIATS SAHRAUÍS
Un any més, dins el marc del Cap de Setmana Solidari
organitzat per L’Ajuntament de Caldes de Malavella,
es va cloure la campanya de recollida d’ajut humanitari
per als refugiats sahrauís. Aquesta campanya consistia
en la recollida d’aliments de primera necessitat:
SUCRE, OLI I LLENTIES, els quals entraran a formar
part de la 13a CARAVANA CATALANA D’AJUT
HUMANITARI PER ALS REFUGIATS SAHRAUÍS. Aquesta
es va repetint cada any per tal de fer-los arribar als
campaments de refugiats
exiliats al desert d’Algèria
una espurna d’esperança.

Per setè any consecutiu
s’ha celebrat a Caldes de
Malavella amb un
important increment de
participació. Això és gràcies
a la conscienciació dels
nostres veïns i a la
constància d’en Jordi
Niell&família i l’Antoni Vila,
membres de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble
Sahraui, que amb l’ajut de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, fan
possible que, any rera any, puguem
manifestar la nostra solidaritat.

Durant uns quants dies es
va disposar de diferents punts
de recollida en el poble. La
campanya es concloure el
dissabte dia 20 de gener i per
aquest motiu es van programar
diferents actes. Els actes van
consistir en la instal·lació, al matí,
d’un punt de recollida i paradeta
amb artesania confeccionada als

mateixos campaments, a la Plaça de l’Església i a la
tarda, amb l’espectacle Colossal, l’entrada pel qual
era un producte alimentari, i finalment xocolatada
popular.

En total es van recollir 398 Kg de llenties, 278 Kg
de sucre, 260 litres d’oli i 255 euros en efectiu de la
venda de l’artesania que s’utilitzaran per a comprar
material per a la Caravana. Tot aquest material es va
empaquetar i serà enviat als campaments mitjançant
camions i us podem confirmar que aviat en gaudiran.

Aprofitem aquestes ratlles per agrair sincerament
a l’Ajuntament de Caldes, a la
Regidoria de Cultura i el seu
regidor Carles Caselles, a
l’AMPA CEIP Sant Esteve, a
l’AMPA del CEIP La Benaula, a
l’AMPA de la Llar d’Infants
Ninots, al SES de Caldes de
Malavella, a  la Biblioteca
Francesc Ferrer i Guàrdia i a la
Mercè, a l’Esplai de la Caixa, als
establiments Can Dalmau, Can
Tauler i Novavenda que per
primer any s’han afegit a la
iniciativa, a tot el poble de
Caldes  i molt especialment als

nostres amics:, Ma Àngels, Carles, Rosa, Anna,
Carme, Gina, Josep i Martí, Isabel, Jaume i
Albert, Eli i Lluc, i Regina per seva
desinteressada però important ajuda.
Aprofitem també per felicitar als
organitzadors i participants en el Festival
Benèfic celebrat el diumenge i els encoratgem

a seguir permetent que Caldes manifesti
la seva solidaritat amb la gent que
més ho necessita.
A tots, SUCRAN (moltes gràcies)

Jordi, Joan, Jofre i Anna - AssociacióAssociacióAssociacióAssociacióAssociació
Catalana d’Amics del Poble SaharauíCatalana d’Amics del Poble SaharauíCatalana d’Amics del Poble SaharauíCatalana d’Amics del Poble SaharauíCatalana d’Amics del Poble Saharauí

El 20 i 21 de gener es va celebrar el cap de setmana solidari que enguany s’ha ampliat a dos dies. A l’acte de
cloenda de la campanya que organitza l’Assocaició Catalana d’Amics del Poble Sahrauí cal afegir-hi enguany la
iniciativa que endega l’associació Aldees Infantils SOS. Fem una repassada a com van anar els dos dies i al balanç
que n’han fet les dues ONG.

CAP DE SETMANA SOLIDARI, 20 I 21 DE GENER

A dalt, els col·laboradors empaquetant els productes. A
baix, un moment de l’espectacle Colossal
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ALDEES INFANTILSALDEES INFANTILSALDEES INFANTILSALDEES INFANTILSALDEES INFANTILS
A la ONG Aldees infantils SOS es treballa perquè els
nens en situació d’abandonament i de risc social creixin
amb afecte, en igualtat d’oportunitats i aconsegueixin
una vida digna. El diumenge 21 de gener es va fer un
festival benèfic a favor d’Aldees infantils SOS
Catalunya. El motiu, que a Catalunya també hi ha infants
amb mancances i, per tant, necessitats de solidaritat.

Aplegats per aquest motiu, varen actuar al Teatre-
cinema municipal de Caldes la companyia Un parell de
nassos, amb la col·laboració d’en Pol Ramionet, la Coral
infantil de Caldes amb la cola·laboració d’en Robert
Gàzquez, el grup de percussió Tam-Mauriki-Tam, amb
la col·laboració d’Alfons Díaz, els Grallers Escaldats de

la Colla Gegantera, professors i alumnes del taller de
teatre, joves del taller de teatre musical i diferents
col·laborafors d’altres tallers, cantant, recitant poemes
o coordinant l’espectacle, en Jesús Bartomeu al so i
les llums i, des de l’Ajuntament, en Pep Cases i en
Carles Casellas, donant-nos suport en tot moment.

Agraïm a tots la participació ja que va ser molt bonic
veure tanta gent del poble a sobre de l’escenari. Vàrem
passar una tarda divertida i amena per la diversitat
d’actuacions però també veure tantes entitats unides
per una causa com els nens va donar un caliu especial.
Agraïm també la implicació del públic i la comprensió
ja que hi ha qui es va quedar dempeus. A tots, moltes
gràcies. Natàlia Peries, Aldees infantilsNatàlia Peries, Aldees infantilsNatàlia Peries, Aldees infantilsNatàlia Peries, Aldees infantilsNatàlia Peries, Aldees infantils

La coral infantil

En Marc Ciurana

Tam-Mauriki-Tam

Taller de teatre

Escenificació amb participació del públic

Els Grallers escaldats

Taller de teatre

Un parell de nassos

Taller de teatre
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SANT SEBASTIÀ , 20 DE GENER
Enguany s’ha celebrat un dels aplecs de Sant Sebastià
més calorosos  que es recorden ja les altres
temperatures  varen fer que molta gent es traiés els
abrics -que semblava que tocaven per les dates- i anés

en màniga de camisa.  Els actes, com ja és tradicional,
varen consistir en la Missa seguida d’un aperitiu al
matí, mentre que a la tarda es va fer el rés del rosari i
es varen ballar sardanes.

El pica-pica abans d’anar a dinar

L’ofici amb la masia i l’ermita de fons

La missa

El bés a Sant Sebastià
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CARNESTOLTES, 24 DE FEBRER
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1r TORNEIG 3X3 DEL CLUB ESPORTIU, 25 DE MARÇ
El diumenge 25 de març es va celebrar el 1r Torneig
3x3 Club Esportiu Caldes de Malavella a la Plaça de la
Selva.  Hi vàren participar 46 equips en diferents
categories, amb un total de més de 170 participants,
la qual cosa va desbordar les previsiones més
optimistes dels organitzadors.

La festa va ser total, tant en l'aspecte esportiu,
amb moments de gran bàsquet i amb una esportivitat
entre els participants  exemplar, com el el festiu, ja
que els acompanyants i espectadors varen poder
gaudir d'espectacles diversos entre els quals hi havia
els pallassos de carrer "Un parell de nassos" i els grups
de coreografia i arts marcials de les activitats
extraescolars de  l'AMPA de CEIP Sant Esteve, així com
un taller d'activitats i atraccions inflables.

La col·laboració de la brigada municipal i l'Àrea
d'Esports de l'Ajuntament i el material cedit pel club
C.B. Nou Caulès de Vidreres varen ser decisius per
organitzar l’aquest acte. L'organització va funcionar,
les previsions horàries es van complir i la ràdio L'Altell
va posar la veu a un dia inoblidable. Els guanyadors i
subcampions de les diferents categories varen ser els
que us mostrem tot seguit:

Categoria Absoluta: Categoria Absoluta: Categoria Absoluta: Categoria Absoluta: Categoria Absoluta: 1r: Olestars; 2n: JOPECATO
Categoria Cadet:Categoria Cadet:Categoria Cadet:Categoria Cadet:Categoria Cadet: 1r: Sin nombre;  2n: Game over
Categoria Infantil:Categoria Infantil:Categoria Infantil:Categoria Infantil:Categoria Infantil: 1r: Sant Pep;  2n: Els de sempre
Categoria Alevi: Categoria Alevi: Categoria Alevi: Categoria Alevi: Categoria Alevi: 1r: Negritos; 2n Rookies
Categoria Benjamí:Categoria Benjamí:Categoria Benjamí:Categoria Benjamí:Categoria Benjamí: 1r: Supersonics, 2n: CB. Vilobí

Malabarismes: Foto: Albert Torrent No hi ha qui ens pari! Foto: A.T.

No hi arribo! Foto: A.T. Bàsquet segur. Foto:A.T.

Se’ns escapa! Foto:Albert Torrent
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CICLE DE MÚSICA I DANSA DISPARSO, MARÇ-MAIG

El cantat de reaggea Da_maslaha Foto: Àrea de Joventut

Eduard Canimas, 31 de març. Foto: Albert Torrent

Tastets de menjars del món Foto: Àrea de Joventut

El públic. Foto: Albert Torrent

Espectacle «Les mil i una paraules». Foto: Àrea de Joventut

Alumnes del Percussiona’t, 24 de març: Foto: Àrea de Joventut
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Ja és sabut per tots que Caldes ha experimentat un augment de població considerable en els últims anys. Gent
de tot tipus, condicions i professions que per motius diferents han decidit instal·lar-se en el nostre municipi.
Entre ells hi ha l’Eduard Canimas, músic, fundador del grup gironí dels anys 90 Zitzània i que ha publicat dos
discos en solitari. El primer, Canimas i rebentes (2002) i el segon, Noh iha crisi (2006). És aquest últim el que ha
estat considerat com el millor disc de cançó d’autor de l’any passat per la revista musical Enderrock. Parlem
amb ell sobre què representa rebre aquest premi, el canvi considerable que hi ha hagut entre els seus dos
discos, la seva evolució personal, la professió de músic, la seva forma de veure el món i sobre com ha anat a
parar a Caldes.

EDUARD CANIMAS: S’HA ACABAT LA CRISI

Visito l’Eduard a la masia de Can Marquès. M’ha explicat que és en una part annexa a la casa i que com a referència
hi veuré la seva furgoneta, una Renault 4L i un molí de vent. Aquestes són les dues referències que tinc quan arribo
a la casa. Veig la casa gran que està tancada i me’n vaig cap a la banda esquerra. Hi ha una
furgoneta però és una Renault Express i sí que veig un test amb un molinet de vent de plàstic
plantat. M’imagino doncs, que deu ser aquí on viu l’Eduard. L’entrada de l’edifici té la
porta oberta i faig un crit. Cap resposta. Faig un volt pels exteriors de la casa
buscant el 4L però no el veig. Torno a l’entrada i allà em trobo, espantat,
l’Eduard. –Hola Eduard! Sóc l’Albert- li dic. –Ostres, no t’havia sentit, quin
espant!- em diu ell. –He fet un volt per la casa perquè estava buscant el 4L- li
contesto. –Ah, no. La meva furgoneta és una Express. Bé, ja hem aclarit els
dubte de les furgonetes i em proposa de sortir al replà de fora perquè l’escalfor
del sol a primera hora del matí és agradable. Comencem l’entrevista. Li pregunto
pel premi Enderrock, ja que acaba d’assistir el 27 de febrer (2 dies abans de
l’entrevista) al lliurament del premis:

-Què representa per tu que Enderrock et premiï per haver fer-Què representa per tu que Enderrock et premiï per haver fer-Què representa per tu que Enderrock et premiï per haver fer-Què representa per tu que Enderrock et premiï per haver fer-Què representa per tu que Enderrock et premiï per haver fer
el millor disc de cantautor de l’any passat?el millor disc de cantautor de l’any passat?el millor disc de cantautor de l’any passat?el millor disc de cantautor de l’any passat?el millor disc de cantautor de l’any passat?
- El premi Enderrok em fa molta il·lusió. Amb el temps ja havia renunciat
a aspirar ser reconegut per la meva feina com a cantautor però
continuava com a via espiritual, com a necessitat que tenia de
cantar i compondre. De vegades però hi dediques molta
energia i en canvi la resposta que en reps no et compensa.
En el fons els artistes vivim dels aplaudiments del públic
i ara el premi m’obre la possibilitat d’arribar a més públic
i m’omple d’energia per defensar el meu disc en
directe, que és el que ens agrada més de fer als músics.
El premi, a més, és un reconeixement del que he fet
fins ara i marca el final d’una etapa perquè sento que
el proper disc obrirà una nova via.

Mostra de la il·lusió que li fa, el primer que he vist
quan he entrat a casa seva és, a sobre d’un moble, la
flamant estatueta del premi Enderrock. Després de la
primera pregunta òbvia i necessària n’hi faig una altra que
també ens interessa a nosaltres com a caldencs:
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Com has arribat a instalCom has arribat a instalCom has arribat a instalCom has arribat a instalCom has arribat a instal· lar-te a Caldes?lar-te a Caldes?lar-te a Caldes?lar-te a Caldes?lar-te a Caldes?
     -Després de tornar una temporada a casa dels meus
pares, a Sant Feliu de Pallerols, vaig veure que
necessitava tenir el meu espai propi i vaig passar uns
mesos a Barcelona. Ja fa temps que tenia al cap viure
en una casa de pagès però la cosa estava força difícil
fins que vaig conèixer una parella que em va comentar
la possibilitat d’estar-me a Can Marquès. Jo buscava
un lloc allà on fos, mentre estigués a prop de Girona.
Volia viure en un lloc on no hi hagués blocs de pisos,
en el qual pogués trepitjar herba i espetarrar-me
parant el sol. Aquí hi estic molt bé i el proper pas serà
fer un hort. Ja tinc l’espai a punt i tot.

Quan fa que vius aquí a Caldes? Has tingutQuan fa que vius aquí a Caldes? Has tingutQuan fa que vius aquí a Caldes? Has tingutQuan fa que vius aquí a Caldes? Has tingutQuan fa que vius aquí a Caldes? Has tingut
temps de relacionar-te amb la gent del poble?temps de relacionar-te amb la gent del poble?temps de relacionar-te amb la gent del poble?temps de relacionar-te amb la gent del poble?temps de relacionar-te amb la gent del poble?
Fa un any que visc a Caldes. Fins fa poc he estat fent
vida quasi monàstica, necessitava estar sol,
reestructurar el meu disc dur i aclarir-me les idees.
Recentment vaig començar però un curs de Tai Chi
aquí a Caldes, tot i que ara faig ioga a Girona. També

coneixia en Miquel Riera de la Coral Cantaires de
Caldes i a través d’ell fa poc que en formo part.

-Veig un canvi important entre el disc -Veig un canvi important entre el disc -Veig un canvi important entre el disc -Veig un canvi important entre el disc -Veig un canvi important entre el disc CanimasCanimasCanimasCanimasCanimas
i rebentesi rebentesi rebentesi rebentesi rebentes i el  i el  i el  i el  i el Noh iha crisiNoh iha crisiNoh iha crisiNoh iha crisiNoh iha crisi. En el primer, el. En el primer, el. En el primer, el. En el primer, el. En el primer, el
tema central era la lluita a cegues pertema central era la lluita a cegues pertema central era la lluita a cegues pertema central era la lluita a cegues pertema central era la lluita a cegues per
alliberar-se de les convencions i lesalliberar-se de les convencions i lesalliberar-se de les convencions i lesalliberar-se de les convencions i lesalliberar-se de les convencions i les
repressions socials i trobar la llibertat a partirrepressions socials i trobar la llibertat a partirrepressions socials i trobar la llibertat a partirrepressions socials i trobar la llibertat a partirrepressions socials i trobar la llibertat a partir
del sexe, de les noves sensacions, d’anar mésdel sexe, de les noves sensacions, d’anar mésdel sexe, de les noves sensacions, d’anar mésdel sexe, de les noves sensacions, d’anar mésdel sexe, de les noves sensacions, d’anar més
enllà del que està establert i es consideraenllà del que està establert i es consideraenllà del que està establert i es consideraenllà del que està establert i es consideraenllà del que està establert i es considera
correcte. . .correcte. . .correcte. . .correcte. . .correcte. . .
-En el disc anterior i encara mentre preparava aquest
últim estava en una tempesta, una etapa en què estava
enfadat amb mi mateix i amb el món. Ara he assumit
que pots estar descontent amb moltes de les coses
que passen al voltant teu però que això no és
incompatible amb ser feliç. Abans buscava una sortida
del caos i ara en canvi sento que formo part del cosmos.
Abans buscava les respostes a fora i ara veig que la
solució és a dins de cadascú de nosaltres. Estic més
tranquil i m’he reconciliat amb mi mateix i amb el món.
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És com si hagués fet el
«Noh iha cris» en un
moment en què les aigües
de dos rius s’ajuntaven i es
barrejaven, estava a punt
de trobar una cosa nova. Ja
he començat a fer cançons
que apunten a una altra
manera de fer i veure les
coses.

És curiós perquè discos
tant sincers i personals com
els de l’Eduard són un llibre
obert que ens explica
l’estat d’ànim dels artistes.
Escoltant els discos podem
veure com formen part de
dos estats vitals totalment
diferents. El primer
transpirava ràbia i vísceres
mentre que en aquest últim s’albira una sortida a tanta
tensió acumulada. La visita a casa seva em confirma
aquesta evolució personal: A l’entrada, una tira de
banderoles tibetanes i, sobre el sofà, un seguit de
revistes sobre teràpies naturals, pràctiques
d’autoconeixement i meditació. Em comenta que cada
dia fa ioga. Els canvis personals han canviat la seva
relació amb la música: -Abans la música era la forma
d’expressar el que tenia a dins, era una vàlvula de
descompressió. Ara, però em serveix de connexió amb
la meva ànima. He arribat a la conclusió que l’essència
de la vida és l’amor i la creativitat.

Quin canvi doncs respecte a la imatge que jo tenia
d’ell sentint el Canimas i rebentes. Potser és que de
vegades tendim a mitificar els músics i oblidem que, al
cap i a la fi, no deixen de ser persones normals amb
els mateixos moments de felicitat, problemes i
angoixes. Li parlo del nou disc. El trobo molt més variat
i amb més registres, tant instrumentals com vocals.

-Musicalment he notat un gran salt endavant.-Musicalment he notat un gran salt endavant.-Musicalment he notat un gran salt endavant.-Musicalment he notat un gran salt endavant.-Musicalment he notat un gran salt endavant.
En el disc anterior predominaven les guitarresEn el disc anterior predominaven les guitarresEn el disc anterior predominaven les guitarresEn el disc anterior predominaven les guitarresEn el disc anterior predominaven les guitarres
elèctriques mentre que ara ens trobem ambelèctriques mentre que ara ens trobem ambelèctriques mentre que ara ens trobem ambelèctriques mentre que ara ens trobem ambelèctriques mentre que ara ens trobem amb
més matisos, amb secció de cordes, de vents,més matisos, amb secció de cordes, de vents,més matisos, amb secció de cordes, de vents,més matisos, amb secció de cordes, de vents,més matisos, amb secció de cordes, de vents,
piano, teclats, ritmes de circ, cabaret, tango,piano, teclats, ritmes de circ, cabaret, tango,piano, teclats, ritmes de circ, cabaret, tango,piano, teclats, ritmes de circ, cabaret, tango,piano, teclats, ritmes de circ, cabaret, tango,
country, pas doble...country, pas doble...country, pas doble...country, pas doble...country, pas doble...

-La producció de Xevi Lloses té a veure molt amb
aquest canvi. Ell havia treballat amb en Gerard
Quintana, en Sisa... i vaig creure que tenia una ona
amb la qual podia sintonitzar. El disc anterior el vaig
fer molt jo, sobre tot a base de guitarra i de bases
electròniques. En aquest disc tenia ganes que hi
sortissin instruments reals.

També hi ha un canvi clar en les lletres...També hi ha un canvi clar en les lletres...També hi ha un canvi clar en les lletres...També hi ha un canvi clar en les lletres...També hi ha un canvi clar en les lletres...
-He procurat sortir del dramatisme, buscar riure’m de
mi mateix, ser més lleuger, tenir més sentit de l’humor
i partir de la cultura popular per reflectir el que podem
sentir tots.
Tot això ho podem veure en petits jocs que fa com la
mutació del fragment de la cançó de Lluís Llach (el
«Venim del Nord, venim del Sud, de terra endins de
mar enllà» passa a 

«
venim de l’hort, venim del sud,

sortim conills del cau del llop»; hi apareix «tut turet
turí turà», hi surt el fragment «les oques van descalces
i els ànecs també» o la transformació «en un pot no i
pot mai veri a gut vi bo del fort sense un em but».

Eduard Canimas explica que per evidenciar aquest
canvi en les lletres va voler situar al començament i
final dues cançons desenfadades: - «El circ» és una
porta d’entrada al meu circ personal i el del món. Té
un to crític però és alhora divertida, mentre que «Noh
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LA DISCOGRAFIALA DISCOGRAFIALA DISCOGRAFIALA DISCOGRAFIALA DISCOGRAFIA

iha crisi» és  un pas doble que serveix per treure ferro
a la queixa que hi ha sempre sobre la situació de la
indústria discogràfica. Per això hi poso un subtítol «el
que hi ha és molt de morro», que li dóna un to
provocatiu.

Li pregunto sobre la forma d’escriure el títol de la
cançó que dóna nom al disc, que té les lletres «h»

mogudes de lloc: Primer va ser per una qüestió visual
però després em va agradar perquè els h, que són
mudes, estan desplaçades com la gent, que no té veu.

En els teus textos hi ha moltes referències aEn els teus textos hi ha moltes referències aEn els teus textos hi ha moltes referències aEn els teus textos hi ha moltes referències aEn els teus textos hi ha moltes referències a
malalties, òrgans, processos físics, com malalties, òrgans, processos físics, com malalties, òrgans, processos físics, com malalties, òrgans, processos físics, com malalties, òrgans, processos físics, com puspuspuspuspus
llefiscós, coàguls, grumolls, atròfies, microbis,llefiscós, coàguls, grumolls, atròfies, microbis,llefiscós, coàguls, grumolls, atròfies, microbis,llefiscós, coàguls, grumolls, atròfies, microbis,llefiscós, coàguls, grumolls, atròfies, microbis,
neurones, electricitat...neurones, electricitat...neurones, electricitat...neurones, electricitat...neurones, electricitat...  Com és això? Com és això? Com és això? Com és això? Com és això?
- El que dius passa més en el primer disc. En el cos ho
tenim tot. Les emocions estan en el cos. De vegades
ens fa mal a l’estómac i la causa no és física sinó que
es per culpa de les nostres emocions.

-Ja que abans has fet referència a la situació-Ja que abans has fet referència a la situació-Ja que abans has fet referència a la situació-Ja que abans has fet referència a la situació-Ja que abans has fet referència a la situació
dels músics, perquè creus que discos de tantadels músics, perquè creus que discos de tantadels músics, perquè creus que discos de tantadels músics, perquè creus que discos de tantadels músics, perquè creus que discos de tanta
qualitat com el teu els costa tenir sortida?qualitat com el teu els costa tenir sortida?qualitat com el teu els costa tenir sortida?qualitat com el teu els costa tenir sortida?qualitat com el teu els costa tenir sortida?
-A Catalunya no hi ha gaire tradició d’anar a concerts.
Crec que falta més esforç institucional per potenciar
les sales de concerts i a la música en directe. Per altra
banda el sector està en fase de transformació pel
traspàs del format disc a l’MP3.

No em puc estar de posar-hi cullerada i li comento
que des de les televisions espanyoles i, encara més

greu, en la majoria de les catalanes la música feta
aquí està pràcticament silenciada en la ràdioformula,
les notícies, els magazins i a la programació en general.
Li comento que encara hem de llegir comentaris de
periodistes catalans (sí, sí, catalans) que asseguren
que la música en català està subvencionada i que tots
els grups sonen com Sopa de Cabra. Aquestes
afirmacions destil·len o bé ignorància o mala fe i és la
mostra del desconeixement de l’autoodi i de la manca
d’autoestima que tenim en general per la música
catalana. Però vaja, això ja és una reflexió personal
meva.

També és un consell meu que no us deixeu perdre
el Noh iha crisi, un disc variat, que té encara algunes
referències, sobre tot en els textos del molt bon disc
Canimas i rebentes però que apunta cap a noves
maneres que segurament podrem veure concretades
en els propers anys. És un disc que es pot considerar
més de cantautor, amb un joc vocal i instrumental que
dóna molt més joc i possibilitats creatives i
d’experimentació que la seva etapa anterior, més
àrida, enèrgica i d’immediatesa. El temps dirà però jo
no li perdria el rastre.

Per acabar l’entrevista fem un volt per la masia
per fer alguna foto. Veiem la Poma, una mula prenyada
i dos cavalls i les gallines de la masia, la Pandereta,
una gata que rep aquest nom perquè té dos cercles al
voltant dels ulls que recorden a un ós panda. Passem
per una xarxa que de vegades fan servir amb un altre
inquilí de la casa per jugar a voleibol i fins i tot veiem

un mini camp de golf precari
on quasi més difícil que jugar-
hi per la seva irregularitat és
trobar l’unic forat que té,
amagat entre la herba.

Me’n vaig de Can
Marquès amb la impressió
que l’Eduard Canimas ha
trobat el seu lloc en el món.
Com ell mateix diu, acaba de
superar «una tempesta» i
s’ha reconciliat amb sí
mateix i amb el seu entorn.
Valent-nos amb el títol del
seu últim disc, podem dir que
per l’Eduard Canimas ja no
hi ha crisi.

Canimas i rebentes. Discmedi, 2004 Noh iha crisi. Música Global, 2006
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LA BIBLIOTECA DE CALDES FA 15 ANYS!
Ja han passat 15 anys d’aquell 13 de febrer
de 1992, quan la biblioteca Francesc Ferrer i
Guàrdia va obrir per primera vegada les seves
portes al públic caldenc. La seva evolució ha
anat paral·lela a la de les noves tecnologies,
les quals hem anat incorporant de manera
progressiva i també al desenvolupament de
tot el teixit bibliotecari a Catalunya, que ha
millorat notablement durant els últims anys.

Al principi només disposàvem d’una vella
màquina d’escriure, ara tenim amb sis
ordinadors connectats a Internet al servei dels
usuaris de manera gratuïta, scànner,
impressores, màquina de fotos digital, etc.. Les
antigues estadístiques manuals ens diuen que
a finals de l’any 1992 el fons de llibres de la
biblioteca era de 4.651. En l’actualitat és de
10.758. I encara hi hem de comptar els 2.436
audiovisuals actuals, amb formats CD o DVD,
inexistents al principi.

Els nostres objectius vénen marcats de
manera clara pel Manifest de la Unesco de la
biblioteca pública de l’any 1994 (requadre de
la dreta)

Missions de la Biblioteca PúblicaMissions de la Biblioteca PúblicaMissions de la Biblioteca PúblicaMissions de la Biblioteca PúblicaMissions de la Biblioteca Pública
1- Crear i fomentar els hàbits de lectura de nens i nenes des
dels primers anys
2- Donar suport tant a la formació individual i la formació
autodidacta com a la formació acadèmica de tots els nivells
3- Donar oportunitats per al desenvolupament personal i creatiu
4-Estimular la imaginació i la creativitat dels nens i nenes i dels
joves
5-Fomentar el coneixement del llegat cultural, la valoració de
les arts, els descobriments científics i les innovacions
6-Facilitar l’accés a les expressions culturals de totes les
manifestacions artístiques
7-Encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural
8-Donar suport a la tradició oral
9-Garantir l’accés dels ciutadans a tota mena d’informació de la
comunitat
10-Proveir serveis informatius adients a les empreses, a les
associacions i als grups d’interès d’àmbit local
11-Facilitar l’aprenentatge en l’ús de la informació i dels mitjans
informàtics per accedir-hi
12-Potenciar i participar en les activitats i els programes
d’alfabetització per a totes les edats i iniciar aquestes activitats
quan sigui necessari

Partint d’aquests objectius i tenint-los sempre com a guia, mirem cap al futur amb il·lusió renovada. Aquest any hem
crescut en personal i, en conseqüència, creixem en hores de servei. Pretenem continuar estant al dia pel que fa
noves tecnologies sense oblidar una de les bases on sempre s’assentarà la biblioteca i que no perdem mai de vista:
la lectura. Us animem a veure la secció habitual de la Biblioteca unes pàgines més endavant amb els actes
d’aniversari celebrats el 13 de febrer, les estadístiques d’ús de l’any passat i les últimes novetats. Però abans
volem compartir amb vosaltres un seguit de fotos del nostre arxiu com a mostra de les moltes activitats que han
passat per la biblioteca:

II*̀ Œ̀̀ `̀ `̀ `̀ Alguns dels primers usuaris
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Sant Jordi de 1997.

Desembre de 1997. Classes d’anglès.

5 de juny de 1998. Lliurament dels premis del Concurs sobre l’efecte hivernacle.

Temporada 2001-2002. L’hora dels contes Sant Jordi 2002
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Aquest any hem crescut en personal i, en
conseqüència, creixem en hores de servei. Aquests
són els nous horaris:

Horari d’obertura al públicHorari d’obertura al públicHorari d’obertura al públicHorari d’obertura al públicHorari d’obertura al públic
Matins: de dilluns a divendres de 2/4 d’11 a les 2
Tardes: de dilluns a divendres de les 4 a les 9
Dissabtes: de les 10 a les 2

MÉS PERSONAL I HORARI AMPLIAT

CELEBRACIÓ DELS 15 ANYS
El 13 de febrer passat la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia va celebrar els 15 anys. Va inaugurar
l’acte l’espectacle Coromines i els poetes, a càrrec
deFrancesc Feliu i Francesc Ten, amb acompanyament
de música i viola de roda de Marc Egea. Tot seguit
l’alcalde va aprofitar l’avinenetesa per presentar el
Quart premi de microliteratura Joaquim Carbó, del
qual parlem en la secció de notícies. Per últim, es va
oferir un petit refrigeri. Cal esmentar que la Biblioteca
ha editat uns punts de llibres especials en els qual hi
apareix un pastís d’aniversari i la noia de la banyera
del nostre escut de Caldes llegint un llibre.

La Biblioteca ha creat un grup de lectura que consisteix
en reunir-se a la biblioteca una vegada al mes o cada
dos mesos per comentar un llibre escollit entre tots i
que haurem llegit prèviament a casa. Els llibres no cal
comprar-los sinó que els tindrem en préstec . Pensem
que pot ser una activitat divertida i enriquidora. La lectura
serà personal i íntima i podrem compartir-la amb altres
persones. El mateix grup serà el que decidirà què,
com i quan vol llegir. Esperem que us agradi la idea i
que us hi afegiu. Segur que serà un aliment saborós
que ens farà bon profit. Animeu-vos a participar-hi! Per
a més informació, adreceu-vos a la biblioteca.

CLUB DE LECTURA
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ESTADÍSTIQUES DE L’ANY 2006

STATIVITCA STATIVITCA STATIVITCA STATIVITCA STATIVITCA

50snoisseS 50snoisseS 50snoisseS 50snoisseS 50snoisseS 50stnapicitraP 50stnapicitraP 50stnapicitraP 50stnapicitraP 50stnapicitraP 60snoisseS 60snoisseS 60snoisseS 60snoisseS 60snoisseS 60stnapicitraP 60stnapicitraP 60stnapicitraP 60stnapicitraP 60stnapicitraP

setnocsledócaR 01 325 8 114

sralocsesetisiV 601 9922 071 9872

idroJtnaSelcatcepsE 1 003 1 003

erbillóicatneserP - - 1 56

aicnèrefnoC - - 1 09

stativitcalatoT 811 1133 281 5083

IRAUSU'DSTENRAC IRAUSU'DSTENRAC IRAUSU'DSTENRAC IRAUSU'DSTENRAC IRAUSU'DSTENRAC 1461

STATSERPSTNEMUCOD STATSERPSTNEMUCOD STATSERPSTNEMUCOD STATSERPSTNEMUCOD STATSERPSTNEMUCOD

3002 4002 5002 6002

erbilL 4834 7896 3038 1359

erbilloN 2761 1734 1457 2018

SNOF SNOF SNOF SNOF SNOF

serbilL 85701

dV,dvD 9211

DC 7031

setsiveR 634

sepaM 31

latoT 13731

SIRAUSU SIRAUSU SIRAUSU SIRAUSU SIRAUSU

3002 3002 3002 3002 3002 4002 4002 4002 4002 4002 5002 5002 5002 5002 5002 6002 6002 6002 6002 6002

stnatisiV 86781 73802 84622 06442

.xorpaairàidanajtiM 36 27 77 98

)snoisses(tenretniaséccA 7483 7205 7035 3316

Aquestes són les estadístiques comparades entre anys anteriors i el 2006 en diferents aspectes (usuaris,
documents prestats i activitats) així com el nombre de carnets d’usuari i els fons de la biblioteca. Podeu
comprovar com els recursos i serveis de la biblioteca així com l’ús que se’n fa va creixent any rera any! Us
animem doncs perquè ens visiteu i en feu ús!

QUART PREMI DE MICROLITERATURA JOAQUIM CARBÓ
El proper 23 d’abril es lliuraran els premis del Quart
premi de microliteratura Joaquim Carbó. Enguany els
textos presentats, d’una extensió no superior a 300
paraules, han d’incloure els mots «els ninots de
Caldes», en referència a aquestes roques compostes
d’òpal que en el seu origen varen adquirir curioses
formes arran de la seu origen fruit de l’activitat
volcànica i termal del nostre municipi. El concurs ha
comptat altre cop amb la participació dels diferents
centres educatius del municipi. En el proper número
de la revista us informarem dels autors guanyadors.

L’escriptor Joaquim Carbó en una xerrada que va fer a Caldes
l’any 2002
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NOVETATS

N A R R A T I V AN A R R A T I V AN A R R A T I V AN A R R A T I V AN A R R A T I V A
-AUSTER, Paul. AUSTER, Paul. AUSTER, Paul. AUSTER, Paul. AUSTER, Paul. Viatges per l’Scriptorium
-BENAVENTE, Jaume. BENAVENTE, Jaume. BENAVENTE, Jaume. BENAVENTE, Jaume. BENAVENTE, Jaume. Llums a la costa
-BONELLS, Jordi. BONELLS, Jordi. BONELLS, Jordi. BONELLS, Jordi. BONELLS, Jordi. Déu no surt a la foto
-BOYNE, John. BOYNE, John. BOYNE, John. BOYNE, John. BOYNE, John. El Noi del pijama de ratlles
-CANYELLES, Neus. CANYELLES, Neus. CANYELLES, Neus. CANYELLES, Neus. CANYELLES, Neus. L’Alè del búfal a l’hivern
-FERNÁNDEZ MALLO, Agustín. FERNÁNDEZ MALLO, Agustín. FERNÁNDEZ MALLO, Agustín. FERNÁNDEZ MALLO, Agustín. FERNÁNDEZ MALLO, Agustín. Nocilla Dream
-GEIGER, Arno. GEIGER, Arno. GEIGER, Arno. GEIGER, Arno. GEIGER, Arno. Tot ens va bé
-GRANDES, Almudena. GRANDES, Almudena. GRANDES, Almudena. GRANDES, Almudena. GRANDES, Almudena. El Corazón helado
-GROGAN, John. GROGAN, John. GROGAN, John. GROGAN, John. GROGAN, John. Marley i jo
-KIPLING, Rudyard. KIPLING, Rudyard. KIPLING, Rudyard. KIPLING, Rudyard. KIPLING, Rudyard. Llibre de la jungla
-MENÉNDEZ SALMÓN, Ricardo. MENÉNDEZ SALMÓN, Ricardo. MENÉNDEZ SALMÓN, Ricardo. MENÉNDEZ SALMÓN, Ricardo. MENÉNDEZ SALMÓN, Ricardo. La Ofensa
-MILLÀS, Juan JoséMILLÀS, Juan JoséMILLÀS, Juan JoséMILLÀS, Juan JoséMILLÀS, Juan José. Laura y Julio
-NAVARRO, Julia. NAVARRO, Julia. NAVARRO, Julia. NAVARRO, Julia. NAVARRO, Julia. La Sangre de los Inocentes
-NOTHOMB, Amélie. NOTHOMB, Amélie. NOTHOMB, Amélie. NOTHOMB, Amélie. NOTHOMB, Amélie. Àcid sulfúric
-RICO GÓNGORA, Montserrat. RICO GÓNGORA, Montserrat. RICO GÓNGORA, Montserrat. RICO GÓNGORA, Montserrat. RICO GÓNGORA, Montserrat. L’Abadia profanada
-ROTH, Phil ip. ROTH, Phil ip. ROTH, Phil ip. ROTH, Phil ip. ROTH, Phil ip. Elegía
-SIMÓ, Isabel-Clara. SIMÓ, Isabel-Clara. SIMÓ, Isabel-Clara. SIMÓ, Isabel-Clara. SIMÓ, Isabel-Clara. El Caníbal
-SOLER, Sí lvia. SOLER, Sí lvia. SOLER, Sí lvia. SOLER, Sí lvia. SOLER, Sí lvia. 39+1+1
-TAMARO, SusannA. TAMARO, SusannA. TAMARO, SusannA. TAMARO, SusannA. TAMARO, SusannA. Escolta la meva veu

LLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRES

A S S A I GA S S A I GA S S A I GA S S A I GA S S A I G
-CROTTI, Evi. Garabatos. CROTTI, Evi. Garabatos. CROTTI, Evi. Garabatos. CROTTI, Evi. Garabatos. CROTTI, Evi. Garabatos. El lenguaje secreto de los niños
- DELGADO,  Manuel. DELGADO,  Manuel. DELGADO,  Manuel. DELGADO,  Manuel. DELGADO,  Manuel. Sociedades movedizas
- FABER, Adele i MAZLISH, Elaine. FABER, Adele i MAZLISH, Elaine. FABER, Adele i MAZLISH, Elaine. FABER, Adele i MAZLISH, Elaine. FABER, Adele i MAZLISH, Elaine. Com hem de parlar perquè
les fills     escoltin i com hem d’escoltar perquè els fills parlin
-MAGRIS, Claudio. MAGRIS, Claudio. MAGRIS, Claudio. MAGRIS, Claudio. MAGRIS, Claudio. Les Fronteres del diàleg
-MARÍN, Martí. MARÍN, Martí. MARÍN, Martí. MARÍN, Martí. MARÍN, Martí. Història del franquisme a Catalunya
-MICÓ, Josep Lluís. MICÓ, Josep Lluís. MICÓ, Josep Lluís. MICÓ, Josep Lluís. MICÓ, Josep Lluís. Periodisme  a la xarxa

-ABBA:ABBA:ABBA:ABBA:ABBA: «Todo ABBA»

-ABÚS:ABÚS:ABÚS:ABÚS:ABÚS: «A can Pistraus»
-BARÓ, XavierBARÓ, XavierBARÓ, XavierBARÓ, XavierBARÓ, Xavier:  «Deserts»
-BRUNI, Carla:BRUNI, Carla:BRUNI, Carla:BRUNI, Carla:BRUNI, Carla: «No promises»
-CASH, Johnny-CASH, Johnny-CASH, Johnny-CASH, Johnny-CASH, Johnny- «American Recordings»

-CASH, Johnny:CASH, Johnny:CASH, Johnny:CASH, Johnny:CASH, Johnny: «American IV: The man comes around»

-CASH, Johnny-CASH, Johnny-CASH, Johnny-CASH, Johnny-CASH, Johnny-«American V»

-CASH, JohnnyCASH, JohnnyCASH, JohnnyCASH, JohnnyCASH, Johnny-«Unchained»

-CAT POWER:CAT POWER:CAT POWER:CAT POWER:CAT POWER: «The Greatest»
-EL CHICO CON LA ESPINA EN EL COSTADO: -EL CHICO CON LA ESPINA EN EL COSTADO: -EL CHICO CON LA ESPINA EN EL COSTADO: -EL CHICO CON LA ESPINA EN EL COSTADO: -EL CHICO CON LA ESPINA EN EL COSTADO: «Sol y sombra»

-CONXITA.-CONXITA.-CONXITA.-CONXITA.-CONXITA. «Amb lletra petita»

-DOVER:DOVER:DOVER:DOVER:DOVER: «Follow the city lights»
-DION. DION. DION. DION. DION. «Born to be with you»
-DION:DION:DION:DION:DION: «Presenting Dion & The Belmonts»
-FACTODELAFÉ i LAS FLORES AZULES: -FACTODELAFÉ i LAS FLORES AZULES: -FACTODELAFÉ i LAS FLORES AZULES: -FACTODELAFÉ i LAS FLORES AZULES: -FACTODELAFÉ i LAS FLORES AZULES: «El Monstruo de las
Ramblas»
-FANGORIA:-FANGORIA:-FANGORIA:-FANGORIA:-FANGORIA: «El extraño viaje»

-GNARLS BARKLEY:GNARLS BARKLEY:GNARLS BARKLEY:GNARLS BARKLEY:GNARLS BARKLEY: «St. Elsewhere»

-GUTHRIE, Woody-GUTHRIE, Woody-GUTHRIE, Woody-GUTHRIE, Woody-GUTHRIE, Woody- «This Land is your Land»

-LA HABITACIÓN ROJA.LA HABITACIÓN ROJA.LA HABITACIÓN ROJA.LA HABITACIÓN ROJA.LA HABITACIÓN ROJA. «Diran que todo fue un sueño»

-HINSON, Micah P.:HINSON, Micah P.:HINSON, Micah P.:HINSON, Micah P.:HINSON, Micah P.: «And the opera circuit»
-INCUBUSINCUBUSINCUBUSINCUBUSINCUBUS. «Light Grenades»
-JONES, Norah:JONES, Norah:JONES, Norah:JONES, Norah:JONES, Norah: «Not too late»

-JONES, Rickie LeeJONES, Rickie LeeJONES, Rickie LeeJONES, Rickie LeeJONES, Rickie Lee: «The Sermon on exposition boulevard»

C DC DC DC DC D

-THE MAGIC NUMBERSTHE MAGIC NUMBERSTHE MAGIC NUMBERSTHE MAGIC NUMBERSTHE MAGIC NUMBERS: «Those The Brokes»
-MONK, TheloriusMONK, TheloriusMONK, TheloriusMONK, TheloriusMONK, Thelorius:«The Complete 1957 Riverside Recordings»

-MORENTE, EstrellaMORENTE, EstrellaMORENTE, EstrellaMORENTE, EstrellaMORENTE, Estrella:  «Mujeres»

-NEWSON, Joanna:NEWSON, Joanna:NEWSON, Joanna:NEWSON, Joanna:NEWSON, Joanna: «Ys»

-PRIN’ LA LÁ:PRIN’ LA LÁ:PRIN’ LA LÁ:PRIN’ LA LÁ:PRIN’ LA LÁ: «Esto es Prin’La Lá»

-RICE, Damián:RICE, Damián:RICE, Damián:RICE, Damián:RICE, Damián: «9»

-RUCKER, Ursula.RUCKER, Ursula.RUCKER, Ursula.RUCKER, Ursula.RUCKER, Ursula. «Ma’ At Mama»

-SANDOVAL, Arturo:SANDOVAL, Arturo:SANDOVAL, Arturo:SANDOVAL, Arturo:SANDOVAL, Arturo: «Arturo Sandoval & The Latin Jazz
Orchestra»

-SANJOSEX-SANJOSEX-SANJOSEX-SANJOSEX-SANJOSEX. «Viva!»
-SCISSORS SISTERS.SCISSORS SISTERS.SCISSORS SISTERS.SCISSORS SISTERS.SCISSORS SISTERS. «Tah Dah»

-SYSTEM OF A DOWN: SYSTEM OF A DOWN: SYSTEM OF A DOWN: SYSTEM OF A DOWN: SYSTEM OF A DOWN: «Toxicity»

-SR. CHINARRO.-SR. CHINARRO.-SR. CHINARRO.-SR. CHINARRO.-SR. CHINARRO. «El Mundo según»

-LA TROBA KUNG-FU:-LA TROBA KUNG-FU:-LA TROBA KUNG-FU:-LA TROBA KUNG-FU:-LA TROBA KUNG-FU: «Clavell morenet»
-UNFINISHED SYMPATHY.UNFINISHED SYMPATHY.UNFINISHED SYMPATHY.UNFINISHED SYMPATHY.UNFINISHED SYMPATHY. «The Unfinished Sympathy»

-VIOLADORES DEL VERSOVIOLADORES DEL VERSOVIOLADORES DEL VERSOVIOLADORES DEL VERSOVIOLADORES DEL VERSO: «Vivir para contarlo»

-VVAAVVAAVVAAVVAAVVAA. «Per al meu amic Serrat»
-VVAA:VVAA:VVAA:VVAA:VVAA: «Podré tornar enrera. El tribut a Sopa de Cabra»

-WAITS, Tom:WAITS, Tom:WAITS, Tom:WAITS, Tom:WAITS, Tom: «Orphans»
-WEST, Kanye:WEST, Kanye:WEST, Kanye:WEST, Kanye:WEST, Kanye: «Late Registration»

-WILLIAMS, Hank: WILLIAMS, Hank: WILLIAMS, Hank: WILLIAMS, Hank: WILLIAMS, Hank: «The Collection»

-WILLIAMS, Lucinda:WILLIAMS, Lucinda:WILLIAMS, Lucinda:WILLIAMS, Lucinda:WILLIAMS, Lucinda: «West»
(continua a la pàgina següent)

-MOLIST, Mercè. MOLIST, Mercè. MOLIST, Mercè. MOLIST, Mercè. MOLIST, Mercè. Ciber@vis
-NUSSBAUM, Marthe C. NUSSBAUM, Marthe C. NUSSBAUM, Marthe C. NUSSBAUM, Marthe C. NUSSBAUM, Marthe C. Las Fronteras de la justicia
-PABLO, Jordi. PABLO, Jordi. PABLO, Jordi. PABLO, Jordi. PABLO, Jordi. El Gran llibre dels oficis perduts
-RAMON-CORTÉS, Ferran. RAMON-CORTÉS, Ferran. RAMON-CORTÉS, Ferran. RAMON-CORTÉS, Ferran. RAMON-CORTÉS, Ferran. Virus. Un relato sobre el peligro de los
rumores en las organizaciones
-REGLÀ, Joan. REGLÀ, Joan. REGLÀ, Joan. REGLÀ, Joan. REGLÀ, Joan. Comprendre el món
-STEINER, George. STEINER, George. STEINER, George. STEINER, George. STEINER, George. Deu raons (possibles) de la tristesa del
pensament
-TIERNO, Bernabé. TIERNO, Bernabé. TIERNO, Bernabé. TIERNO, Bernabé. TIERNO, Bernabé. Optimismo vital
-TORRE, Toni de. Dr. House. TORRE, Toni de. Dr. House. TORRE, Toni de. Dr. House. TORRE, Toni de. Dr. House. TORRE, Toni de. Dr. House. Guía para la vida
-VALLBONA, Rafael. VALLBONA, Rafael. VALLBONA, Rafael. VALLBONA, Rafael. VALLBONA, Rafael. Jo he servit el Tripartit
-VILLATORO, Vicenç. VILLATORO, Vicenç. VILLATORO, Vicenç. VILLATORO, Vicenç. VILLATORO, Vicenç. L’Engany

I N F A N T I LI N F A N T I LI N F A N T I LI N F A N T I LI N F A N T I L
-CROWTHEN, Robert. CROWTHEN, Robert. CROWTHEN, Robert. CROWTHEN, Robert. CROWTHEN, Robert. Trens
-FAIDLEY, Warren. FAIDLEY, Warren. FAIDLEY, Warren. FAIDLEY, Warren. FAIDLEY, Warren. Clima salvatge
-HAHN, Cyril. HAHN, Cyril. HAHN, Cyril. HAHN, Cyril. HAHN, Cyril. En Bumba no vol dormir
-LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. Manualitats en 5 passos (paper)
-LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. LLIMÓS, Anna. Manualitats en 5 passos (plastilina)
-LLOMPART, Jordi. LLOMPART, Jordi. LLOMPART, Jordi. LLOMPART, Jordi. LLOMPART, Jordi. El Cor damunt la sorra
-MANYÉ, Adam. MANYÉ, Adam. MANYÉ, Adam. MANYÉ, Adam. MANYÉ, Adam. El Baobab, la fulla de roure i la lluna de coure
-PALACIOS, Vicente. PALACIOS, Vicente. PALACIOS, Vicente. PALACIOS, Vicente. PALACIOS, Vicente. Papiroflèxia (iniciació)
-REYNOLDS, Peter H. REYNOLDS, Peter H. REYNOLDS, Peter H. REYNOLDS, Peter H. REYNOLDS, Peter H. Leos
-RODARI, Gianni. RODARI, Gianni. RODARI, Gianni. RODARI, Gianni. RODARI, Gianni. L’Alícia Patapan en els contes
-THOMAS, Valerie i PAUL, Korky. THOMAS, Valerie i PAUL, Korky. THOMAS, Valerie i PAUL, Korky. THOMAS, Valerie i PAUL, Korky. THOMAS, Valerie i PAUL, Korky. La Bruixa Brunilda i el petit drac
-VENTURA, Antonio i ODRIOZOLA, Elena. VENTURA, Antonio i ODRIOZOLA, Elena. VENTURA, Antonio i ODRIOZOLA, Elena. VENTURA, Antonio i ODRIOZOLA, Elena. VENTURA, Antonio i ODRIOZOLA, Elena. Cuando sale la luna
-WILLIAMS, Marcia. WILLIAMS, Marcia. WILLIAMS, Marcia. WILLIAMS, Marcia. WILLIAMS, Marcia. Quin gran invent!!!!!
-WORMEL, Christopher. WORMEL, Christopher. WORMEL, Christopher. WORMEL, Christopher. WORMEL, Christopher. Dents, cues i tentacles
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C L À S S I C AC L À S S I C AC L À S S I C AC L À S S I C AC L À S S I C A

- A L B I N O N I- A L B I N O N I- A L B I N O N I- A L B I N O N I- A L B I N O N I
 Baroque Adagios
Intèrprets i compositors: diversos
DECCA

- BACH, J.  S.BACH, J.  S.BACH, J.  S.BACH, J.  S.BACH, J.  S.
Oratorio de Navidad
Concertus Musicus Wien
Dir: Nikolaus Harnoncourt
TELDEC

- B E E T H O V E NB E E T H O V E NB E E T H O V E NB E E T H O V E NB E E T H O V E N
Piano Sonatas Nos. 8, 14 & 23
«Pathétique», «Moonlight» & «Appassionata»

Piano: BARENBOIM, Daniel

CD CD CD CD CD (continua de la pàgina anterior)(continua de la pàgina anterior)(continua de la pàgina anterior)(continua de la pàgina anterior)(continua de la pàgina anterior)

- B E E T H O V E N- B E E T H O V E N- B E E T H O V E N- B E E T H O V E N- B E E T H O V E N
Symphony #3 «Eroica»

Symphony #4
Symphony #5
Symphony #6 «Pastorale»

Symphony #9 «Choral»
Chamber Orchestra of Europe
Conductor: HARNONCOURT, Nikolaus
Soprano: MARGIONO, Charlotte
Contralto: REMMERT, Birgit
Tenor: SCHASCHING, Rudolf
BASS: HOLL, Robert

-ALLEN, Woody--ALLEN, Woody--ALLEN, Woody--ALLEN, Woody--ALLEN, Woody- «El dormilón»  (comèdia)
-ALLEN, Woody--ALLEN, Woody--ALLEN, Woody--ALLEN, Woody--ALLEN, Woody- «Match Point»  (drama)
-ALMODÓVAR, Pedro-ALMODÓVAR, Pedro-ALMODÓVAR, Pedro-ALMODÓVAR, Pedro-ALMODÓVAR, Pedro- «Volver»  (drama)
-ALVAREZ, Mercedes--ALVAREZ, Mercedes--ALVAREZ, Mercedes--ALVAREZ, Mercedes--ALVAREZ, Mercedes- «El cielo gira» (documental)
-AUDIARD, Jacques-AUDIARD, Jacques-AUDIARD, Jacques-AUDIARD, Jacques-AUDIARD, Jacques- «De latir, mi corazón se ha parado»  (drama)
-BERMÚDEZ, Xavier-BERMÚDEZ, Xavier-BERMÚDEZ, Xavier-BERMÚDEZ, Xavier-BERMÚDEZ, Xavier- «León y olvido» (drama)
-BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert- «Un condenado a muerte se ha escapado»

(drama)
-BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert- «El diablo probablemente»  (drama)
-BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert--BRESSON, Robert- «Lancelot du Lac» (drama)
-BURNETT, Charles--BURNETT, Charles--BURNETT, Charles--BURNETT, Charles--BURNETT, Charles- «Entre lo sagrado y lo profano» (musical)
-COIXET, Isabel--COIXET, Isabel--COIXET, Isabel--COIXET, Isabel--COIXET, Isabel- «La vida secreta de las palabras» (drama)
-COPPOLA, Sofia--COPPOLA, Sofia--COPPOLA, Sofia--COPPOLA, Sofia--COPPOLA, Sofia- «Las vírgenes suicidas» (drama)
-DOMINGO, Alfonso--DOMINGO, Alfonso--DOMINGO, Alfonso--DOMINGO, Alfonso--DOMINGO, Alfonso- «La memoria recobrada»  (documental)
-DOTTA, Pablo--DOTTA, Pablo--DOTTA, Pablo--DOTTA, Pablo--DOTTA, Pablo- «El dirigible»  (drama)
-EASTWOOD, Clint- -EASTWOOD, Clint- -EASTWOOD, Clint- -EASTWOOD, Clint- -EASTWOOD, Clint- «Ejecución inminente»  -----(suspens)
-EASTWOOD, Clint-EASTWOOD, Clint-EASTWOOD, Clint-EASTWOOD, Clint-EASTWOOD, Clint- «Piano Blues»  (musical)
-EGOYAN, Atom.--EGOYAN, Atom.--EGOYAN, Atom.--EGOYAN, Atom.--EGOYAN, Atom.- «El viaje de Felicia»  (drama)
-FIGGIS, Mike--FIGGIS, Mike--FIGGIS, Mike--FIGGIS, Mike--FIGGIS, Mike- «Rojo, blanco y blues» (musical)
-FORD, John--FORD, John--FORD, John--FORD, John--FORD, John- «El hombre tranquilo» (comèdia)
-FORD, John--FORD, John--FORD, John--FORD, John--FORD, John- «Las uvas de la ira» (drama)
-FULLER, Samuel-FULLER, Samuel-FULLER, Samuel-FULLER, Samuel-FULLER, Samuel – «Corredor sin retorno» (drama)
-GÁRATE, Antonio--GÁRATE, Antonio--GÁRATE, Antonio--GÁRATE, Antonio--GÁRATE, Antonio- «Un año en la Luna»  (drama)
-HARRIS, Ed--HARRIS, Ed--HARRIS, Ed--HARRIS, Ed--HARRIS, Ed- «Pollock» (drama)
-IWAI, Shunji--IWAI, Shunji--IWAI, Shunji--IWAI, Shunji--IWAI, Shunji- «Todo sobre Lily»  (drama)
-JACQUER, Luc--JACQUER, Luc--JACQUER, Luc--JACQUER, Luc--JACQUER, Luc- «El viaje del Emperador» (documental)
-JIN-HO, Hur--JIN-HO, Hur--JIN-HO, Hur--JIN-HO, Hur--JIN-HO, Hur- «Navidad en agosto» (drama)
-JONES, Tommy Lee--JONES, Tommy Lee--JONES, Tommy Lee--JONES, Tommy Lee--JONES, Tommy Lee- «Los tres entierros de Melquíades Estrada»

(drama)
-KASSOVITZ, Mathieu--KASSOVITZ, Mathieu--KASSOVITZ, Mathieu--KASSOVITZ, Mathieu--KASSOVITZ, Mathieu- «El odio»  (drama)
-KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas- «ABC Africa»  (documental)
-KIATOSTAMI, Abbas-KIATOSTAMI, Abbas-KIATOSTAMI, Abbas-KIATOSTAMI, Abbas-KIATOSTAMI, Abbas- «El sabor de las cerezas»  (drama)
-KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas--KIAROSTAMI, Abbas- «Ten»  (drama)
-LEE, Ang--LEE, Ang--LEE, Ang--LEE, Ang--LEE, Ang- «Brokeback Mountain»  (drama)

D V DD V DD V DD V DD V D

-LEÓN DE ARANOA, Fernando.-LEÓN DE ARANOA, Fernando.-LEÓN DE ARANOA, Fernando.-LEÓN DE ARANOA, Fernando.-LEÓN DE ARANOA, Fernando. «Princesas»  (drama)
-LEVIN, Marc--LEVIN, Marc--LEVIN, Marc--LEVIN, Marc--LEVIN, Marc- «Padrinos e hijos» (musical)
-LUBITSCH, Ernst--LUBITSCH, Ernst--LUBITSCH, Ernst--LUBITSCH, Ernst--LUBITSCH, Ernst- «To be or not to be» (comèdia)
-LYNCH, David-LYNCH, David-LYNCH, David-LYNCH, David-LYNCH, David- «Carretera perdida» (suspens)
-LYNCH, David--LYNCH, David--LYNCH, David--LYNCH, David--LYNCH, David- «Twin Peaks» (primera temporada) (sèrie)
-MARQUÈS, David--MARQUÈS, David--MARQUÈS, David--MARQUÈS, David--MARQUÈS, David- «Aislados»  (comèdia)
-MIGNOGNA, Eduardo--MIGNOGNA, Eduardo--MIGNOGNA, Eduardo--MIGNOGNA, Eduardo--MIGNOGNA, Eduardo- «El faro del sur» (drama)
-NOSSITER, Jonathan--NOSSITER, Jonathan--NOSSITER, Jonathan--NOSSITER, Jonathan--NOSSITER, Jonathan- «Mondovino»  (documental)
-PASOLINI, Pier Paolo-PASOLINI, Pier Paolo-PASOLINI, Pier Paolo-PASOLINI, Pier Paolo-PASOLINI, Pier Paolo- «Accattone»  (D’autor)
-PASOLINI, Pier Paolo--PASOLINI, Pier Paolo--PASOLINI, Pier Paolo--PASOLINI, Pier Paolo--PASOLINI, Pier Paolo- «El Evangelio según San Mateo» (d’autor)
-PEARCE, Richard--PEARCE, Richard--PEARCE, Richard--PEARCE, Richard--PEARCE, Richard- «Camino a Memphis» (musical)
-PECKINPAH, Sam--PECKINPAH, Sam--PECKINPAH, Sam--PECKINPAH, Sam--PECKINPAH, Sam- «La balada de Cable Hogue» (western)
-PETERSEN, Wolfgang--PETERSEN, Wolfgang--PETERSEN, Wolfgang--PETERSEN, Wolfgang--PETERSEN, Wolfgang- «La Historia Interminable»  (fantàstic)
-RIBAS, Antoni.- -RIBAS, Antoni.- -RIBAS, Antoni.- -RIBAS, Antoni.- -RIBAS, Antoni.- «La ciutat cremada»  (drama)
-ROSENBERG, Stuart--ROSENBERG, Stuart--ROSENBERG, Stuart--ROSENBERG, Stuart--ROSENBERG, Stuart- «La leyenda del indomable»  (drama)
-ROSSELLINI, Roberto-ROSSELLINI, Roberto-ROSSELLINI, Roberto-ROSSELLINI, Roberto-ROSSELLINI, Roberto- «Stromboli»  (drama)
-SAUPER, Hubert--SAUPER, Hubert--SAUPER, Hubert--SAUPER, Hubert--SAUPER, Hubert- «La pesadilla de Darwin»  (documental)
-SCORSESE, Martin--SCORSESE, Martin--SCORSESE, Martin--SCORSESE, Martin--SCORSESE, Martin- «Nostalgia del hogar»  (musical)
-SHAPIRO, Justine i  GOLDBERG, B.Z-SHAPIRO, Justine i  GOLDBERG, B.Z-SHAPIRO, Justine i  GOLDBERG, B.Z-SHAPIRO, Justine i  GOLDBERG, B.Z-SHAPIRO, Justine i  GOLDBERG, B.Z.- «Promises»

(documental)
-SYLBAIN, Chomet--SYLBAIN, Chomet--SYLBAIN, Chomet--SYLBAIN, Chomet--SYLBAIN, Chomet- «Bienvenidos a Belleville» (infantil)
-TRIER, Lars von--TRIER, Lars von--TRIER, Lars von--TRIER, Lars von--TRIER, Lars von- «Manderlay»  (drama)
-VANIER, Nicolas--VANIER, Nicolas--VANIER, Nicolas--VANIER, Nicolas--VANIER, Nicolas- «El último cazador»  (biogràfic)
-VISCONTI, Luchino-VISCONTI, Luchino-VISCONTI, Luchino-VISCONTI, Luchino-VISCONTI, Luchino- «Rocco y sus hermanos» (drama)
-WENDERS, Wim--WENDERS, Wim--WENDERS, Wim--WENDERS, Wim--WENDERS, Wim- «The soul of a man»

-WISE, Robert i  ROBBINS, Jerome--WISE, Robert i  ROBBINS, Jerome--WISE, Robert i  ROBBINS, Jerome--WISE, Robert i  ROBBINS, Jerome--WISE, Robert i  ROBBINS, Jerome- «West Side Story»

(musical)

A l t r e sA l t r e sA l t r e sA l t r e sA l t r e s
-----«Kirikú y las bestias salvajes» (infantil)
-----«Las locuras de Hammy el hiperactivo» (infantil)
-----«Shrek» (infantil)
-----«Y tú qué sabes?» (documental)
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UNA MICA D’HISTÒRIA I ACTES DE COMMEMORACIÓ
Si en les pàgines d’aquest AQUAE celebrem els 15
anys de la biblioteca Municipal Francesc Ferrer i
Guàrdia, un altre equipament municipal en fa més,
concretament 25. Parlem de la Casa Rosa. De fet
l’edifici en té uns quants més, d’anys ja que va ser
construït a finals dels segle XIX com moltes altres
edificis de l’època ja que era costum que la gent
benestant es fes cases d’oci i esbarjo en viles
balneàries. La casa va passar de mans en mans, (una
de les quals, la del senyor Pau Estapé, cognom del
qual dóna el segon nom amb què és conegut l’edifici:
Casa Estapé. Sempre va tenir relació amb
l’embotellament ja que durant gran part de la seva
vida va ser un centre logístic i d’emmagatzematge
d’aigua o de begudes.  Va ser el 29 de setembre de
1981 quan l’Ajuntament va comprar l’edifici a la
propietària, l’empresa distribuïdora de begudes

Danés. I va ser al cap de menys d’un any, el 31 de juliol
de 1982, quan es va inaugurar el local sota el nom de
Club Esplai La Casa Rosa. Durant molt de temps va
acollir activitats i associacions ben diverses tot i que
al llarg del temps és l’Associació de la Gent Gran la
que se la fa seva sense perjudici que altres entitats en
puguin fer ús.

En motiu dels 25 anys de la Casa Rosa com a local
social, l’Associació de Gent de la Tercera Edat Casa
Rosa i l’Ajuntament de Caldes de Malavella han editat
un llibret commemoratiu en què els diferents alcaldes
en fan la seva valoració. També s’hi fa un repàs històric
de l’edifici, de les juntes que han estat al capdavant
de l’entitat i de les diverses activitats que s’hi han fet.
Alhora, ja estan ben encarrilats els actes festius de
celebració d’aquest aniversari, que es farà entre el
maig i el juny. Aquest n’és el programa:

Dissabte, 19 de maigDissabte, 19 de maigDissabte, 19 de maigDissabte, 19 de maigDissabte, 19 de maig
Caminada per a la gent gran de Caldes i comarca
-A les 9 del matí, al final de la Rambla d’en Rufí
-Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes i el Consell
Comarcal de la Selva. Hi col·labora l’Associació
Atlètica Caldes i el Grup Vichy Catalán.

Divendres, 15 de junyDivendres, 15 de junyDivendres, 15 de junyDivendres, 15 de junyDivendres, 15 de juny
Gran concert per la Internacional Cobla Orquestra
Montgrins. Estrena de la sardana Casa Rosa 25
anys, escrita pel mestre Miquel Tudela.
-A 2/4 de 8, al pavelló poliesportiu

Dissabte, 16 de junyDissabte, 16 de junyDissabte, 16 de junyDissabte, 16 de junyDissabte, 16 de juny
Ofici Solemne cantat per la Coral Cantaires de Caldes
-A les 11, a la parròquia de Sant Esteve

Sardanes per la Cobla Baix Empordà
-A 2/4 d’1, davant de la Casa Rosa

Gran dinar social de germanor. En acabar l’àpat,
ball a càrrec de l’Àngel i Pol
-A 1/4 de 3 a la Sala Polivalent

Sardanes per la Cobla Principal d’Olot, per
gentilesa de l’Agrupació Sardanista. La Casa Rosa
aportarà un petit regrigeri. Durant les dues
audicions es procurarà ballar la sardana del
mestre Miquel Tudela: Casa Rosa XXV Anys.
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Església.

Diumenge, 17 de junyDiumenge, 17 de junyDiumenge, 17 de junyDiumenge, 17 de junyDiumenge, 17 de juny
Actuació del grup d’animació musical Trambòtics
per a tota la mainada. Amb sorpreses per a
tothom.
A les 4 de la tarda a la sala polivalent

Ball popular a càrrec de Cristina
A les 6 de la tarda a la Casa Rosa

Actes organitzats per l’Associació de gent de la
tercera edat «Casa Rosa», amb el suport de
l’Ajuntament, la Diputació de Girona, el Consell
Comarcal de la Selva i la Generalitat. Amb la
col·laboració de les entitats locals, el Grup Vichy
Catalán, Banesto, Caixa de Girona i La Caixa
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Els llavors alcalde, Lluís Comalada i regidor, Antoni Figueras

Espectacle infantil previ a la inauguració de la Casa Rosa

L’emissora de ràdio

La Casa Rosa per dins

El cartell anunciant les obres de reforma de l’edifici

Cada cop hi ha més ambient
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EL NOU LOCAL DE JOVESEL NOU LOCAL DE JOVESEL NOU LOCAL DE JOVESEL NOU LOCAL DE JOVESEL NOU LOCAL DE JOVES
Ja han començat les obres de restauració del
que serà el nou local de joves de Caldes de
Malavella. L'últim ús que s'havia donat a aquest
local, situat a la plaça de Sant Grau,  va ser
durant la II República que fou utilitzat com a
infermeria.

Pretenem que aquest sigui un espai de
referència pels joves de la població i un lloc on
puguin satisfer algunes de les seves
inquietuds. En el marc de les primeres jornades
joves es va dur a terme una dinàmica
participativa anomenada En construcció on els
joves participants van dir-hi la seva sobre com
volien que fos aquest espai. Les conclusions
s'estan tenint en compte en la construcció i
l’equipament del futur local de joves.

xocolatada, així com  també de la presència en la festa de
cloenda d'en Papirus, en Ducatus, en Julius i en Vinus, els
capgrossos de Caldes de Malavella. Aquesta és l’opinió
del grapat de joves voluntaris (14 anys):

"Les activitats per als nens son productives i al mateix
temps és un bon passatemps per passar les divertides
festes de Nadal. Es un bon espai d'oci i envoltats de
diferents espectacles, tallers i inflables, entre d'altres. És
bo saber a tots els pares que no hem vist a cap nen sense
cap somriure a la cara i us comuniquem a tots que si
voleu que vosaltres o els vostres fills gaudeixin d'un espai
lúdic, no dubteu d'anar al Nadal que ve al JAN. Us hi
esperem a tots".

El JAN 06-07El JAN 06-07El JAN 06-07El JAN 06-07El JAN 06-07
Enguany el JAN (Jocs i Activitats de Nadal) va ser
organitzat per l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Caldes
de Malavella.  Prop d'uns 1.100 usuaris varen visitar el
parc instal·lat al pavelló municipal per gaudir de les
atraccions, tallers i actuacions que havíem programat.
De les opinions recollides entre els participants podem
destacar com a les dues activitats més exitoses, el toro
mecànic i l'actuació del Rolling stone de l'animació infantil:
Jordi Tonnieti. Els més petits van destacar també els
llaminers cotons de sucre.

Des del punt de vista de l’ organització volem destacar
la feina duta a terme pels joves voluntaris i el bon saber
fer dels avis de la Casa Rosa al preparar-nos una fabulosa

Expectació. Foto: Joventut Vista general. Foto: Joventut

El local de joves, en construcció. Foto: Albert Torrent
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II JORNADES JOVESII JORNADES JOVESII JORNADES JOVESII JORNADES JOVESII JORNADES JOVES
Ummm... a veure nois, rumiem... què volem fer a les II Jornades Joves?  un concert..., una botifarrada..., un debat...
una excursió..., un partit de futbol... una acampada... i si fem un pica-pica... no ho sé, ufff! encara està tot per decidir!!!
Vols col·laborar?
Si vols participar en la comissió que organitzarà les II Jornades Joves de Caldes de Malavella cal que et posis en
contacte amb el tècnic de joventut abans de maig, a l'adreça electrònica joventutcaldes@ddgi.es o bé al telèfon
676067933.

NO PERDIS OPORTUNITATS:NO PERDIS OPORTUNITATS:NO PERDIS OPORTUNITATS:NO PERDIS OPORTUNITATS:NO PERDIS OPORTUNITATS:
INFORMA'T!INFORMA'T!INFORMA'T!INFORMA'T!INFORMA'T!
En el marc del projecte de l'INFOJOVE de
Caldes, els alumnes del SES ja disposen d'una
cartellera on poden obtenir informació de
diferents temes.

La cartellera es va elaborar a partir d'un
procés participatiu, en el qual quatre alumnes
de cadascuna de les aules, acompanyats pel
jove pintor Albert Forcadas van plasmar
aquesta pintura inspirada en els edificis
emblemàtics de la població i en l'element
natural de l'aigua. Aqui  en teniu el resultat
final:

DISPARSO: CICLE DE MÚSICA I DANSA DE CALDES DEDISPARSO: CICLE DE MÚSICA I DANSA DE CALDES DEDISPARSO: CICLE DE MÚSICA I DANSA DE CALDES DEDISPARSO: CICLE DE MÚSICA I DANSA DE CALDES DEDISPARSO: CICLE DE MÚSICA I DANSA DE CALDES DE
MALAVELLAMALAVELLAMALAVELLAMALAVELLAMALAVELLA
El dia 24 de març es va posar en marxa la primera edició del
DisparSo de Caldes de Malavella, que pretén ser un referent en
l’oferta musical de primavera de la població.

El cicle va començar amb una tarda - vetllada en la qual diferents
veïns de la població van oferir tastets de les seves regions de
procedència amenitzats per la música del grup local Tam Mauriki
Tam i els alumnes que han participat en el curs Percussiona’t. Ja a
la nit, Núria Satorra i Joan Monells varen presentar l’obra Les mil
i una paraules. El cicle va continuar el 31 de març amb el caldenc
Eduard Canimas, flamant guanyador del premi Enderrock al millor
disc de l’any de música d’utor (al qual dediquem una entrevista en
aquest número de l’Aquae). Potser quan rebreu la revista a casa
encara hauran de tocar l’Orquestra Fireluche, el 14 d’abril, mentre
que el 22 es farà l'espectacle de dansa De Viatge, de la companyia
Petit Món.  L’acte final serà el concert de Net Flanders, el 5 de maig.
La venda d'entrades anticipades es fa a l’oficina de turisme i a la
biblioteca municipal a 7 euros (5 amb carnet jove i pensionistes). A
la secció Esdeveniments teniu fotos dels espectacles ja fets.

La cartellera acabada de pintar. Foto: Joventut

Cartell del programa
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Som els nens i nenes del CEIP La Benaula. Aquests dies
de febrer a la nostra escola hem celebrat el Carnaval. Per
celebrar-ho primer de tot, es va donar un programa de
les activitats que es farien a tots els nens/es.

Dilluns 12 de febrer a la tarda; quan érem tots dins
la classe, escoltant un conte del Rei Carnestoltes i La
Vella Quaresma, que ens explicava amb entusiasme la
senyoreta; per sota la porta de la classe ens va arribar
una carta. Un nen de la classe la va anar a buscar i tot
seguit, la senyoreta ens la va llegir. Sabeu de qui era?
Del Rei Carnestoltes. Ens deia tot un seguit de coses
que havíem de complir fins el dimecres 21 de febrer.

Tots vam anar fent les diferents consignes que ens
manava El Rei Carnestoltes.

El Dijous 15 vàrem celebrar Dijous Llarder, al matí
tots plegats vam pintar unes estovalles per poder
parar la taula. A les 3 de la tarda quan vàrem arribar
cadascú va sucar un panet amb tomata i acompanyat
de botifarra d’ou i formatge, vàrem fer una gran
berenada al pati.

També hem fets diferents tallers: màscares, ens
hem disfressat , ballat i per últim una mare voluntària
ens va venir a maquilla. Per cert, ens va deixar molt
guapos i ens ho vàrem passar molt bé.

Per acabar el Carnaval, el dimecres
21 de febrer al matí,  vàrem tenir la visita
d’una senyora molt velleta amb un
bastó, un mocador al cap, un bacallà,
un embut, perquè era una mica sorda,
unes faldilles i set cames, cansada de
tant caminar. Després de recórrer
diverses ciutats va arribar al CEIP La
Benaula de Caldes  de Malavella; era la
Vella Quaresma. Ens va explicar que a
partir d’ara era ella qui manava i que
s’havia acabat la gresca i la xerinola -
Fora el Rei Carnestoltes, aquest beneit
que us manava fer bestieses! tampoc
no es pot menjar carn, que ens
provoca colesterol, cal menjar peix,
que és més saludable, - deia amb veu
ferma.

La Vella Quaresma ens va dir que a
partir d’ara cada divendres li havíem de
treure una cama fins passar 7
setmanes, que són les setmanes que
dura la Quaresma, l’última cama l’
haureu de treure per vacances de
Setmana Santa. La Velleta es va
acomiadar de tots els nens i nenes i va
continuar el seu camí. Quan vàrem
entrar del pati ens havia deixat una Vella
Quaresma de cartolina amb 7 cames,
perquè cada setmana li anéssim traient
una cama.
CEIP LA BENAULA.CEIP LA BENAULA.CEIP LA BENAULA.CEIP LA BENAULA.CEIP LA BENAULA.

CEIP LA BENAULA

La Vella Quaresma volia quedar ben retratada. Foto: Albert Torrent

Els nens de seguida li varen agafar confiança. Foto: Albert Torrent
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Un any més, la llar, s’ha vestit de festa per celebrar el
Carnestoltes. Durant tot el mes de febrer els nens i les
educadores vàrem estar molt enfeinats preparant la
disfressa. Per tota la llar es podien trobar mitjons,
samarretes, orelles, diademes...
Teníem els pares molt intrigats. Cadascú hi deia la
seva!!! Finalment la disfressa no era ni
d’escuraxemeneies, ni de zebra, ni de vaca... Res de
res!!! Érem dàlmates!

Entre mig, el Rei Carnestoltes ens va donar unes
consignes: el dilluns tots havíem de portar una corbata,
l’endemà un bigoti pintat, el dimecres, les ungles
pintades i el dijous, un pentinat ben original. Ens ho
vàrem passar d’allò més divertit!

Per fi va arribar el gran dia, el divendres 16 de
febrer. Tots els nens i educadores ens vàrem vestir de
dàlmates i vàrem sortir agafats de la corda per rebre
la multitud de pares que ens esperaven amb les seves

càmeres per no perdre’s ni un moment!
Tot junts vam baixar fins a la plaça Mauthausen

on, agafats de les mans, vàrem fer una gran rotllana
per cantar i dansar. Finalment vam tornar a la llar plens
d’alegria, però amb la llengua fora. Va ser un dia
esgotador!!!  Adéu Carnestoltes. Fins l’any vinent.
Llar d’infants Els ninotsLlar d’infants Els ninotsLlar d’infants Els ninotsLlar d’infants Els ninotsLlar d’infants Els ninots

LLAR D’INFANTS ELS NINOTS

Quina rotllana més gran! Foto: Llar dinfants

Sortim! Foto: Llar dinfants

Tots a punt, ben disfressats. Foto: Llar dinfants

A parar una mica la fresca. Foto: Llar dinfants
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AMPLIACIÓ DEL CEIP SANT ESTEVEAMPLIACIÓ DEL CEIP SANT ESTEVEAMPLIACIÓ DEL CEIP SANT ESTEVEAMPLIACIÓ DEL CEIP SANT ESTEVEAMPLIACIÓ DEL CEIP SANT ESTEVE
Des de fa temps el CEIP Sant Esteve està en obres.
Aquestes han de servir per a ampliar el centre i
augmentar la seva capacitat fins a dues línies (dos
grups per nivell). Això vol dir que hi haurà 6 grups
d’infantil i 12 de primària, en total 18 grups. La capacitat
màxima de l’escola serà de 450 d’alumnes; ara el
centre n’acull 500.
L’ampliació que s’està executant consisteix en:

1) La construcció d’un parvulari nou, darrera del
gimnàs i a tocar el carrer Girona,
2) L’adaptació del parvulari actual per a la seva
utilització com a espais d’ús comú: aula
d’informàtica, música, biblioteca, etc.
3) La substitució de la xarxa elèctrica de l’edifici
antic
4) La instal·lació d’una xarxa informàtica perquè
tots els ordinadors es puguin connectar, des de
qualsevol espai, i també amb l’exterior
5) La instal·lació d’alarma i megafonia que abastarà
tots els espais dels diferents edificis.

La gran incògnita és saber quan
s’acabaran les obres. El contracte
entre l’empresa adjudicatària  i la
Generalitat preveia un termini per a
la seva execució  de 12 mesos, que
comença a comptar a partir del dia
19 de setembre de 2005. Les diferents
dates que s’han anat donant al llarg
d’aquest temps per a la seva
finalització han estat promeses
incomplertes. (Primer es va parlar de
Nadal, després, el 15 de febrer, ara...
no ho sabem)
La impossibilitat de la utilització de
l’edifici, remodelat i ampliat, per al
proper curs 2007-08 seria una mala

- Perquè la manca d’espais dificultaria l’agrupament d’alumnes de la manera més adequada per al tractament de
la diversitat. En aquestes circumstàncies l’aplicació de la sisena hora perdria part del seu valor.
- Haver d’utilitzar un curs més els barracots que hi ha davant del menjador seria un desgast immerescut per
a mestres i alumnes.

notícia per al conjunt de la comunitat educativa, com a mínim per dues raons:

CEIP SANT ESTEVE
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EQUIPAMENT TIC DE L'AULA DE MÚSICAEQUIPAMENT TIC DE L'AULA DE MÚSICAEQUIPAMENT TIC DE L'AULA DE MÚSICAEQUIPAMENT TIC DE L'AULA DE MÚSICAEQUIPAMENT TIC DE L'AULA DE MÚSICA
De cara al curs vinent, hem endegat un projecte pel
qual se'ns concedirà un equipament TIC consistent en:

-1 kit d'internet a l'aula (ordinador multimèdia,
monitor TFT APD L773, projector Epson EMP-54,
pantalla de projecció enrotllable i Sistema Creative
Inspire GD 580).
-5 ordinadors estació de treball per al treball en
música, amb targeta àudio interna.
-5 teclats controladors MIDI amb 49 tecles.
-2 parelles d'auriculars.
-Divisor de so per a connectar les dues parelles
d'auriculars amb qualitat de so.
-Canó de projecció amb connexió USB.
-Programat específic.
-1 impressora.
-1 concentrador.

NOU MATERIAL PER A L’AULA D’INFORMÀTICANOU MATERIAL PER A L’AULA D’INFORMÀTICANOU MATERIAL PER A L’AULA D’INFORMÀTICANOU MATERIAL PER A L’AULA D’INFORMÀTICANOU MATERIAL PER A L’AULA D’INFORMÀTICA
Durant el curs passat l'escola va ser víctima d'una
onada de robatoris que van tenir com a objectiu
principal apropiar-se del material informàtic del
centre. Aquests robatoris ens van deixar sense bona
part de l'equipament de què fins aleshores
disposàvem (un total de sis ordinadors multimèdia
acabats d'estrenar, dues càmeres de vídeo i tres de
fotografia).

Gairebé un any després dels robatoris, podem
dir que estem bastant millor que abans de l’incident
ja  que els diners obtinguts de l'asseguradora han
estat invertits en la compra de material informàtic
de segona mà a través d'una fundació sense ànim
de lucre que té per objectiu vendre a preu molt reduït
equipament informàtic de segona mà als centres
educatius.

Amb la compra d'una vintena d'ordinadors a
aquesta fundació hem pogut modernitzar l'aula
d'informàtica del centre, equipar amb ordinadors
adequats tant la secretaria del centre com els
despatxos de l'equip directiu, alhora hem pogut dotar,
amb els ordinadors que hem tret d'aquests llocs, a
totes les aules de primària d'un ordinador d'aula per
al treball diari tant dels alumnes com dels mestres.

Aquest material ens permetrà fer un tractament
de l'àrea de música ben actual, donades les grans
possibilitats que la tecnologia i la informàtica ens
ofereixen a l'hora de treballar el llenguatge musical de
manera interactiva i individualitzada. Així, es podrà
escriure, llegir, enregistrar i editar música d'una
manera més directa, senzilla i eficaç.

Dit d'una altra manera; pràcticament tota la música
enregistrada que ens arriba a les orelles en l'actualitat
ha estat gravada i processada amb programes
informàtics, perquè aquests permeten obtenir millors
resultats amb més facilitat. És per això que és molt
interessant fer servir aquests mateixos recursos per a
l'aprenentatge de l'àrea de música, donat que
l'ordinador ens permet no només escoltar i produir la
música interactivament, sinó també visualitzar-la de
moltes maneres (partitures i altres tipus de gràfics
musicals).

Actualment també disposen d'ordinadors tant l'aula
d'acollida, les aules d'educació especial i el racó de
logopèdia.

Tots els ordinadors del centre estan connectats
a un servidor principal, cosa que permet tant el treball
en xarxa amb documents i aplicacions compartides
com l'accés directe a internet.

El proper objectiu és dotar d'ordinadors d'aula
l'educació infantil en el moment que aquests passin
a ocupar el nou edifici de l'escola.
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CLUB ESPORTIU CALDES-PGA GOLF DE CATALUNYA
Presentació de la temporada 2006-07Presentació de la temporada 2006-07Presentació de la temporada 2006-07Presentació de la temporada 2006-07Presentació de la temporada 2006-07
El dissabte 7 d’octubre del 2006 va tenir lloc a les
instal·lacions del pavelló polisportiu municipal  la
presentació oficial de la temporada 2006-07 del CE
Caldes de Malavella- PGA Golf de Catalunya.

Durant l’acte es van presentar els  5 equips del
club, adscrits a la Federació Catalana de Basquetbol,
que juguen en aquesta temporada el Campionat
Territorial de Girona en les categories júnior masculí,
cadet masculí, cadet femení, infantil masculí i infantil
femení. En un clima de complicitat amb el públic
assistent i rebent un calorós aplaudiment, els equips
varen sortir amb la vestimenta vermella i negra del
club i van formar per categories al centre de la pista,
encapçalats pels seus entrenadors.

El Sr. Josep Mª Jou, director esportiu del Club, va
presentar els jugadors i  l’equip tècnic i va remarcar la
importància que té la col·laboració del pares en el projecte.

El nou president del Club, Sr. Narcís Esteve, va
pronunciar un breu discurs on va destacar i agrair la
magnífica  gestió realitzada per l’anterior Presidenta

del Club Sra.
M o n t s e r r a t
S u b i r a n a ;
també va
d e s t a c a r
l ’ e s p e r i t
d’esportivitat i
joc net que
sempre ha caracteritzat als jugadors i públic del nostre
Club, esperant i desitjant una temporada plena d’èxit.

Posteriorment l’Alcalde de Caldes, Sr. Marcel Vila,
dedicà unes paraules als assistents manifestant la
disposició del consistori en col·laborar amb el projecte
del Club i va cedir la paraula al Sr. Agustín García, que
en representació del PGA Golf de Catalunya,
patrocinador del Club, va animar tothom, jugadors,
equip tècnic, junta directiva i seguidors a continuar la
línia  d’altres temporades.

Després del tradicional «trenquin files», tothom
es va dirigir a la terrassa del pavelló on  mares i pares
del club havien preparat un  refrigeri.

Equips de la temporada 2006-07Equips de la temporada 2006-07Equips de la temporada 2006-07Equips de la temporada 2006-07Equips de la temporada 2006-07
Aquesta temporada el Club Esportiu Caldes de Malavella, ha incrementat de manera notable la seva secció
esportiva, amb la incorporació de  2 equips nous formats, en la seva gran majoria, per jugadors procedents de
l’Escola Esportiva Municipal:
Júnior masculí: Entrenador: Sergi Peláez. Jugadors: Pol Capdevila, Oriol Carreras, Jaume Conesa, Jordi Dilmé,
Arnau Estévez, Rubén López, Xavier Parramon, Eduard Rando, Ivàn Rando, Robert Roca, Àlex Rodríguez, Lluís
Sáez
Cadet masculí:  Entrenador: Albert Jou. Jugadors: Marc Bellver, Jordi Buhigas, Pau Carreras, Edgar Cateura,
Sergi Chaparro, Marc Conesa, Gerard Esteve, Carles Navarro, Carlos Romera
Cadet femení: Entrenador: J. Mª Jou. Jugadores: Anna Díaz, Natàlia Estévez, Saroa Garcia, Anna López, Sandra
Martínez, Macarena Olivas, Anaïs Pizarroso, Marta Segura, Maria Tomillo, Blanca Vallejo, Làia Viladas
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Infantil masculí: Entrenador: Oriol Carreras. Jugadors: Eduard Salcedo (Cap), Albert Vilar, Joan Tresserras, Andreu
Riera, Aldric Lázaro, David Riera, Arnau Simón, Josep Manel Llinàs, Aitor Aranda, Josep López, Pau Casas, Isaac
Alcaide.
Infantil femení: Entrenador: Alex Toldrà.  Jugadores: Desiree Ballarín, Aïda Barceló, Núria Chaparro, Aïda Clapés,
Coloma Ferran, Andrea Giménez, Vanessa González, Laura Marco, Cristina Pujadas, Aïna Sala

El Club Esportiu a la Fira de l’AiguaEl Club Esportiu a la Fira de l’AiguaEl Club Esportiu a la Fira de l’AiguaEl Club Esportiu a la Fira de l’AiguaEl Club Esportiu a la Fira de l’Aigua
El dia 15 d’octubre, el Club Esportiu Caldes de Malavella, va
col·laborar en la 2ª Fira de L’Aigua. A la carpa, que es va instal·lar
al principi de la Rambla d’en Rufí, hi havia propaganda i objectes
diversos relacionats amb els emblemes del club. Els mes petits podien
posar a prova el seu canell mirant d’encistellar a una cistella que
es va situar al costat de la carpa. Com en ocasions anteriors la
jornada va ser motiu de trobada dels membres del club al voltant
de la «paradeta» i de difusió del Club entre el poble de Caldes.

piuqE óicacifissalC stnuP stagujstitraP staynaugstitraP studrepstitraP

ílucsaMroinúJ snogeS 53 81 71 1

ílucsaMtedaC strauQ 73 22 51 7

ínemeFtedaC sneseD 92 12 8 21

ílucsaMlitnafnI sremirP 71 9 8 1

ínemeFlitnafnI sneztoD 22 91 3 61

Classificació (a 12 de febrer de 2007)Classificació (a 12 de febrer de 2007)Classificació (a 12 de febrer de 2007)Classificació (a 12 de febrer de 2007)Classificació (a 12 de febrer de 2007)

BàsquettrobadaBàsquettrobadaBàsquettrobadaBàsquettrobadaBàsquettrobada europea europea europea europea europea
El dimecres 21 de febrer, es van jugar tres partits amistosos per categories entre  els equips masculins del C.E.
Caldes-PGA Golf de Catalunya i de la Tiffin-School de Kingston-Upon-Thames d’Anglaterra. El públic assistent s’ho
va passar d’allò mes bé animant el seus colors. La Tiffin School va regalar als capitans  uns escuts de la seva
institució, que té per lema Faire sans Dire (fer sense dir / actuar abans de parlar) i el Club els va correspondre amb
un pòster commemoratiu que anunciava l’acte.
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Sense gairebé ni adonar-nos-en, ja fa tres anys que la
il·lusió d’un grup de pares perquè els seus fills
practiquessin un esport diferent i aprofitant que
Caldes gaudia d’un nou espai adient per la seva
pràctica, va donar llum al Club Patí Caldes, combinant
l’hoquei patins i el patinatge artístic.

Amb l’ajuda de l’Ajuntament hem aconseguit que
els nens de Caldes tinguin una opció més en el moment
d’escollir quin esport volen practicar. Aquest any l’hem
culminat amb l’èxit del Campus d’estiu (amb uns 60
participants i amb monitors d’alt nivell), el Festival de
Patinatge per la Festa Major i l’Escola de Patinatge,
amb més de trenta nens i nenes que cada dilluns

aprenen a patinar. El material utilitzat és del Club, de
manera que els pares no tenen cap despesa, a banda
de la quota, esperant que als nens els acabi agradant.
Actualment el club ja disposa de més de 75 socis, amb
dos equips d’Escoleta (un de 3 i 4 anys, i un de 5 i 6
anys), amb 3 equips que ja competeixen en les seves
respectives lligues oficials d’Hoquei (pre-Benjamins,
Benjamins i Segona Catalana) i un grup de patinadores
que competeixen de manera individual i fan
demostracions de grup.

Per la Marató es va organitzar, amb molt d’èxit de
participació, un Festival de Patinatge i es va fer la
presentació dels diferents equips i de tots els

CLUB PATÍ CALDES

ESPLAI FUNDACIÓ «LA CAIXA»
La Junta Directiva del nostre Esplai té programades
per a tot el curs unes activitats internes determinades,
i, a més a més, organitza sortides, viatges, anades al
teatre etc. Per altra banda l’Obra Social de la Fundació
« la Caixa»  prepara per a tots els Esplais que
pertanyem a la seva Fundació: conferències, cursos,
seminaris, tallers, tot de gran interès pels seus socis.

Per a l’any 2007 la Fundació ha presentat un
programa per l’Esplai Caldes de Malavella Fundació
«la Caixa», d’un contingut molt adequat per a la gent
gran, crec que serà acollit amb entusiasme. Tot el que

Conferènc ies :Conferènc ies :Conferènc ies :Conferènc ies :Conferènc ies :
-Estils de vida. Receptes d’exercici físic per a totes les
edats.  Carles Vallbona, metge. A l’auditori Narcís de
Carreras a Girona, el dia 12 de març a les 17 hores (Hi
haurà autocar).
- Tercer Mil·lenni. Un moment per a l’esperança. Carles
Rubio, Periodista i fotògraf.  A l’auditori Narcís de
Carreras a Girona, el dia 26 de setembre a les 17 hores.
(Hi haurà autocar)

Informàtica: Internet, iniciació, edició,Informàtica: Internet, iniciació, edició,Informàtica: Internet, iniciació, edició,Informàtica: Internet, iniciació, edició,Informàtica: Internet, iniciació, edició,
fotografia digital, voluntariatfotografia digital, voluntariatfotografia digital, voluntariatfotografia digital, voluntariatfotografia digital, voluntariat
Cada trimestre es faran tres dels cursets anunciats

s’hi presenta té la intenció de fomentar el benestar i
la salut de les persones grans, ens  faran
recomanacions que seguir-les està a l’abast de tothom.

 Els tallers d’Informàtica fa temps que la Fundació
els ve organitzant pels seus socis, aquest any els ha
ampliat amb una especialitat més amb el concepte
«Voluntariat» , a on s’hi aprendrà la manera de
transmetre o ensenyar els coneixements d’informàtica.

Cal, doncs, que us informeu al mateix Esplai i us hi
inscriviu, tots els tallers i conferències són de places
limitades.

Taller (tercer trimestre)Taller (tercer trimestre)Taller (tercer trimestre)Taller (tercer trimestre)Taller (tercer trimestre)
Viure millor: alimentació i activitat física
Temes de què es parlarà:
1. Canvis propis de l’envelliment relacionats amb
l’alimentació.
2. Alimentació saludable.
3. Mites i conceptes erronis.
4. Consell sobre la compra, conservació i cuinat
d’aliments.
5. Activitat física i saludable

Durada del taller 6 hores: 3 sessions de 2 hores.
Places limitades  (és gratuït)

Com sempre us dic Veniu a l’Esplai. Rosa Soler, presidenta de Esplai Fundació Rosa Soler, presidenta de Esplai Fundació Rosa Soler, presidenta de Esplai Fundació Rosa Soler, presidenta de Esplai Fundació Rosa Soler, presidenta de Esplai Fundació «««««La CaixaLa CaixaLa CaixaLa CaixaLa Caixa»
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Festival de patinatge durant la Festa Major. Foto: A.Torrent 2a catalana. Foto: Club

involucrats en el seu èxits: entrenadors, delegats i
pares que formen part de la Junta o col·laboren amb
el club. Gràcies a diferents establiments del poble i de
fora es va poder fer una magnífica panera amb el sorteig
de la qual es van recollir 523 euros destinats a la marató.

Actualment continuen les trobades d’escola
d’hoquei i els partits de lliga i us emplacem a gaudir-

Festival de patinatge durant la Festa Major. Foto: A.Torrent

ne d’algun, són emocionants! Estem preparant la
trobada d’escoles a Caldes el dissabte 2 de juny, i el
Segon Campus d’hoquei per a l’estiu. També hem
actualitzat el nostre web, podeu  trobar-hi tota la
informació i veure’ns en acció a www.clubpaticaldes.org
Us esperem!
Club Patí CaldesClub Patí CaldesClub Patí CaldesClub Patí CaldesClub Patí Caldes

Escola de patí (hoquei i patinantge). Foto: Club

Benjamins. Foto: Club Escola de 2n any. Foto: Club
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Pre-benjamins. Foto: Club 1a. trobada d’Escoles a Santa Coloma. Foto: Club

ALGUNES EXCURSIONSALGUNES EXCURSIONSALGUNES EXCURSIONSALGUNES EXCURSIONSALGUNES EXCURSIONS

CLUB EXCURSIONISTA

Sortida nocturna, aquest cop fins a la Thiona

Sant Amand. Varem celebrar l’aniversari de la Clementin Cap del Verd. Aquesta la volíem fer amb raquetes...

Com cada any, èxit de participació amb 115 persones

Aquí teniu el repàs d’algunes de les excursions que hem fet  recentment (totes les fotos estan fetes pel Club):
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Un grup de recollida Un altre

Un altre, davant de Sant Maurici Després de tant treballar, la botifarrada

... pneumàtics...

LA BOTINETEJALA BOTINETEJALA BOTINETEJALA BOTINETEJALA BOTINETEJA

El diumenge 4 de març passat va celebrar-se la
tradicional Botineteja, un acte consistent en recollir la
brossa acumulada per incívics en els marges i a prop
dels camins del nostre municipi. Malauradament , com
veieu en les fotos, es  va trobar tot tipus de porqueria:
deixalles, roba, pneumàtics, matalassos i, fins i tot, una
moto. Després de l’esforç, qui va voler es va quedar a
fer una  botifarrada Roba...

... una moto, porqueria i més porqueria.
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PARRÒQUIA DE CALDES
En el número anterior d’aquesta revista, ja us
anunciàvem que, a partir d’aquest curs, degut a la
jubilació –el setembre passat- del rector de Cassà de
la Selva, la manca de nous capellans i la voluntat de
que totes les comunitats parroquials tinguin els millors
serveis i puguin estar ben ateses, les parròquies de
Caldes de Malavella, Sant Andreu Salou, Cassà de la
Selva, Llagostera, Santa Seclina i Santa Pellaia,
s’haurien d’atendre pastoralment com una agrupació
de parròquies. L’atenció dels diferents serveis
pastorals, en una agrupació, depassa l’àmbit
estrictament parroquial. Això no és cap novetat! Moltes
comunitats parroquials ja eren ateses com una
agrupació de parròquies; el que passa és que sovint
eren ateses per un sol capellà. Per atendre les
agrupacions de parròquies amb major nombre
d’habitants hi acostumen a intervenir més d’un mossèn
en actiu, com succeeix ara en aquesta agrupació de la
qual forma part Caldes.

Tampoc som pioners en l’agrupació de parròquies
grans. És un dels objectius marcats des del curs 2003-
04 a nivell diocesà. Les circumstàncies actuals
aconsellen una nova organització de les parròquies,
que es configura amb un nou mapa pastoral per a la
millor l’atenció dels feligresos i demana un treball més
coordinat en els diferents camps de la vida parroquial:
Catequesi, Càritas, despatx
parroquial, Servei de
preparació al matrimoni,
pastoral dels malalts, etc.,
per tal d’unificar esforços.

Algú podria pensar que
el fet d’agrupar parròquies
és un fet negatiu. Però
també ho podem veure com
una nova oportunitat, com
un moment privilegiat en el
que se’ns ofereix
l’oportunitat d’eixamplar els
límits de la pròpia
parròquia, tot acollint els
serveis que se’ns presenten
des de l’agrupació. En
aquest sentit es poden

entendre les Xerrades Quaresmals que vam iniciar el
curs passat i que es fan a les tres parròquies més
poblades de l’agrupació. Enguany, els temes de les
Xerrades Quaresmals han anat sobre la Famíla: Créixer
i madurar en Família (el 5 de març, a Cassà de la Selva),
Família i Vida parroquial (el 12 de març, a Caldes) i la
Família, desvetlladora de la fe (el 26 de març, a
Llagostera).

Ben segur que, amb la nostra agrupació de
parròquies, ens caldrà canviar en diferents aspectes.
Coses que s’havien fet sempre, potser no podran
continuar fent-se de la mateixa manera, i n’haurem
d’encetar de noves, perquè els nous temps ho
demanen.
Salvador Gras i Cabutí, rector.Salvador Gras i Cabutí, rector.Salvador Gras i Cabutí, rector.Salvador Gras i Cabutí, rector.Salvador Gras i Cabutí, rector.

Pelegrinació a Montserrat de les parròquies de l’Arxiprestat, 14 d’octubre de 2006

Figures del pessebre pintades per nois i noies de catequesi
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Novament amb vosaltres per informar-vos de les
activitats d’aquesta associació. Enrera queda el
Nadal amb la xocolatada i els detalls pels veïns i
col·laboradors i un nou any comença, com tots, ple
de bons propòsits que es van esvaint amb el pas
del temps.

Ens preparem per viure una altre assemblea que
quan surti la revista ja s’haura celebrat. La data: mitjans
de març, el dia més pròxim a Sant Josep. Aquest any
amb renovació d’alguns membres de la junta. Una
servidora deixa la presidència, tal com marquen els
estatuts, però, es quedarà si l’assemblea així ho creu
oportú, en immillorables mans. L’associació en si
mateixa, no porta gaire feina, som pocs i depenem
de les decisions de l ’Ajuntament.  Nosaltres
proposem, i el consistori decideix. La nostra lluita
en aquests moments es centra en cobrir la pista de
les escoles.

Sabem que a tots els municipis a on es realitzen
obres públiques, reben a canvi de les molèsties, un
percentatge de diners, (sempre depenent del valor de
l’obra), en el nostre cas l’A-2 ha perjudicat greument
Franciac. L’Eix transversal momentàniament s’atura a
l’A-2, però... el golf de la PGA ocupa una porció del
nostre petit gran poble, (tot i que en aquest punt
voldríem agrair la construcció del pont subterrani a
l’alçada de Can Geli. Quina tranquil·litat que dona el

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC
fet de canviar de sentit de manera segura». Tots
aquests esdeveniments aporten una benefici
econòmic considerable a les arques del nostre
municipi. Només en demanem una mínima porció.
Estem segurs que sigui quina sigui la formació política
guanyadora en les properes eleccions ho tindrà en
compte.

La comissió de festes que és la que treballa sens
defallir sis mesos a l’any per preparar una Festa Major
lluïda, presencia impotent com les inclemències
meteorològiques (sovint minses) espatllen tot aquest
temps de dedicació. Un simple taulat ho podria salvar.
ÉS JUST!

Aquesta associació demanarà també el dia de
l’assemblea l’arranjament dels camins, donarem a
conèixer la feina feta, escoltarem i traslladarem les
ànsies dels veïns, i si podem aconseguir de mica en
mica els nostres propòsits, ens donarem per ben
pagats. Es cert que quan treballes sense cap
remuneració econòmica hi ha un factor que es fa
essencial: BONA ENTESA AMB ELS COMPANYS. Només
així es segueix endavant.

Finalment, i com cada any per aquestes dates, us
convidem a l’arrossada popular que fem l’últim
diumenge d’abril, ininterrompudament des de 1992.
Cordialment,
Associació de veïns de FranciacAssociació de veïns de FranciacAssociació de veïns de FranciacAssociació de veïns de FranciacAssociació de veïns de Franciac

Els pares i mares del CEIP La Benaula continuem
treballant amb la mateixa il·lusió que el primer dia per
tirar endavant la nova escola i des de la nostra situació
com a AMPA
col·laborar estretament amb la Direcció del centre.

D'entre les activitats que hem fet darrerament
podríem mencionar la nostra col·laboració en la
preparació del Tió de l'Associació de Comerciants de
Caldes, o la tarda en què varen venir els patges reials
a recollir les cartes dels nens a l'escola, i la festa de
Carnestoltes.

Els pares i mares ens vam engrescar a preparar
una disfressa conjuntament amb els nens per tal de

AMPA DEL CEIP LA BENAULA
passar-ho bé i animar la rua que es feia al poble.
Actualment estem fent gestions per tal d'acabar de
completar la vestimenta dels nens de l'escola. A més
del xandall que ja tenien fins ara, ara podran adquirir
un pantaló curt i una samarreta de conjunt. D'aquesta
manera quan es faci alguna activitat o sortida a fora
del centre, tots els nens podran anar vestits de la
mateixa manera.

Voldríem  aprofitar per agrair l'ajuda i el suport de
totes aquelles entitats i persones que ens han donat
un cop de mà a l'hora de preparar les diferents activitats
que hem realitzat a l'escola com a AMPA.
AMPA del CEIP La BenaulaAMPA del CEIP La BenaulaAMPA del CEIP La BenaulaAMPA del CEIP La BenaulaAMPA del CEIP La Benaula
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Ja hem arribat a meitat de curs i és un bon moment
per fer balanç de la feina feta des de l’AMPA i per
explicar-vos també en quins projectes estem
treballant.

Com ja és habitual seguim col·laborant en les
diverses activitats que tradicionalment es duen a
terme tan a la nostra escola com a nivell de poble, la
Castanyada, a finals d’octubre , la visita a l’escola dels
Patges Reials d’Orient pels volts de Nadal, la nostra
participació en l’organització de les sessions de cinema
dels diumenges i l’any passat vàrem col·laborar en la
primera edició del Correllengua que va passar per
Caldes a l’octubre i tots els alumnes del nostre centre
varen participar en el concurs de dibuix que
organitzava la CAL per a tots els nens i nenes dels
Països Catalans en motiu d’aquesta celebració.

Ara bé, a banda d’aquestes col·laboracions, a
l’AMPA també treballem de manera més interna per
dur a terme diverses tasques que, tot i tenir menys
ressò  popular, sovint són tant o més importants. Entre
d’altres coses, procurem resoldre totes aquelles
preocupacions i consultes que ens feu arribar els
pares , també ens ocupem de l’organització i gestió de
les activitats extraescolars i sovint fem arribar algunes
propostes al Consell Escolar que,
pensem, poden contribuir a millorar
el funcionament del centre. Aquest
curs hem aportat, entre d’altres, dues
idees al consell que considerem
d’allò més interessants: d’una banda
hem obert el debat sobre la
conveniència d’acollir-nos al Pla
Català d’Esport a l’Escola, adreçat
principalment a incrementar la
participació dels infants i joves en
activitats físiques i esportives en
horari no lectiu en el propi centre
educatiu i, alhora, emprar aquestes
pràctiques per a la difusió i educació
en valors i per a l’adquisició d’hàbits
saludables. El Pla pretén posar a
l’abast de tots els alumnes de
primària la pràctica d’activitats
físiques i esportives, i aprofitar el gran

potencial d’aquestes activitats per contribuir a la
formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
En segon lloc, hem cregut molt important impulsar de
manera més efectiva un pla de reutilització dels llibres
de text escolars, per afavorir un ús més ecològic i
racional dels llibres i que alhora representi un
abaratiment de les despeses que generen el material
escolar a inicis de curs per a totes les famílies.
Ambdues propostes han tingut molt bona acollida i
estan en procés d’estudi per part del centre.

Per acabar i tornant a la vessant més popular de
l’AMPA, no ens oblidem pas de les festes! De fet, estem
preparant una diada lúdico-esportiva de cara a la
propera primavera i pensada per a tota la família, on
volem fer destacar la participació de pares i mares, i
també estem treballant en la festa de final de curs,
amb exhibicions per part dels alumnes que han
participat a les diverses activitats extraescolars i  amb
un bon dinar per a rematar-ho!

Ja sabeu que, com sempre, esperem veure-us- hi
a tots i aprofitem l’avinentesa per a desitjar-vos que
acabeu de passar un molt bon curs 2006-2007.

Fins ben aviat!

AMPA del CEIP Sant EsteveAMPA del CEIP Sant EsteveAMPA del CEIP Sant EsteveAMPA del CEIP Sant EsteveAMPA del CEIP Sant Esteve

AMPA DEL CEIP SANT ESTEVE

Un dels dibuixos guanyadors del Concurs del Correllengua, de Carla Simón
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COORDINADORA D’ASSOCIATS PER LA LLENGUA (CAL)

Benvolguda cosina,
Estic tant nerviosa que no sé per on començar! Et
preguntaràs què em passa. Quan t’ho expliqui no t’ho
creuràs. Perquè no m’ho crec ni jo mateixa, em pessigo
contínuament, però  estic tot el dia somniant, o, com
diu la meva mare, estic tot el dia al cel de les oques.
Encara no sé segur si els meus pares n’estant
assabentats, però no m’atreveixo a explicar-los res,
no fos cas que el meu pare convidés l’Emili a sopar i el
fes canviar d’opinió.

Bé, però a tu em moro de ganes d’explicar-t’ho. Ja
saps que he estat uns dies de colònies, quina pena que
s’hagin acabat. Ens ho hem passat xirupigegant amb els
nostres monitors que ens han preparat un munt
d’activitats superdivertides. I amb els companys, quina
flipada, tu!., hem estat junts tots aquests dies, dinant,
jugant, sopant, xerrant, dormint, bé, això em sembla que
no ho hem fet gaire i per això estic tant cansada.

Bé, el que et volia explicar és que ja saps que tenia
un amic, molt amic, ja saps què vull dir, Sí dona, aquell
gegantó que vam conèixer per la Vila Gegantera i que
em volia fer un petó. Doncs bé, ell també hi era, a les
colònies i, aquests dies junts, ens han servit per
conèixer-nos millor.

COLLA GEGANTERA
Arran de tot això, aquest gegantó tant bufó i que té

aquells ulls enormes ha demanat per venir a formar part
de la nostra colla, de la Colla Gegantera de Caldes. Els ha
dit que necessitava un canvi d’aires i que Caldes li
semblava el lloc més adequat, ja que ell hi tenia família.

I els de la Colla, que són molt trempats i que no
tenen mai un no per a ningú, s’ho han cregut i li han dit
que ...SÍ! Però ell ho ha fet per poder estar ben a prop
meu! Quins nervis!  No sé pas si a la propera sortida hi
podré anar, només de pensar-hi ja tinc mal de panxa.
Però serà fantàstic poder anar-hi junts i compartir totes
les cercaviles i ballades. Només desitjo que arribi la
Festa Major, que és la meva festa preferida, per poder
lluir xicot davant les altres colles. Però tu, cosineta
meva, m’hauràs d’ajudar a convèncer el meu pare, tot
i que quan el vegi, tan eixerit i ben plantat, estic segura
que canviarà d’opinió ràpidament.

Tinc moltes ganes de veure’t i presentar-te el meu
estimat, Maurici, el nou gegantó de la Colla Gegantera
de Caldes  de Malavella.
Una abraçada i fins ben aviat,

Seclina Calderí i QuirinaSeclina Calderí i QuirinaSeclina Calderí i QuirinaSeclina Calderí i QuirinaSeclina Calderí i Quirina
(Gegantona de la Colla Gegantera de Caldes de Malavella)

El dilluns 31 de gener passat el ple municipal va
reconèixer com a entitat el nucli local de la CAL
(Coordinadora d’Associats per la Llengua). En aquest
número de l’Aquae, doncs, ens presentem i us
expliquem les fites que volem assolir.

El nostre objectiu és  afavorir que els catalans ens
estimem i fem servir la nostra llengua. Tants segles de
persecució i formar part d’un estat que no sempre ens
entén ni ens respecta ha fet que de vegades renunciem
a fer-la servir. Que la majoria dels catalans s’adreci a
un immigrant en castellà o que no puguem anar a veure
el cine en la nostra llengua és un exemple que hi ha
alguna cosa que no rutlla. Creiem  que  demanar poder
fer vida en català no és cosa de radicals i que no és
queixar-se per queixar-se. Volem que la gent sigui
conscient que la nostra llengua és un enriquiment a la

humanitat i que si no la fem servir aquí, no la podrem
fer servir enlloc. Volem que, com passa a tots els estats
del món, la gent d’aquí i la que ve de fora es faci seva
la llengua de forma natural, perquè és la llengua pròpia
del país. Això, sense perjudici de fomentar
l’aprenentage d’altres llengües.

Som conscients que som una entitat d’àmbit local i
amb pocs recursos però creiem que des de Caldes hi
podem aportar el nostre granet de sorra. Aquestes
són algunes de les activitats que tenim al cap:
-Participar en celebracions del municipi per donar-nos
a conèixer (Sant Jordi, Fira de l’Aigua...)
-Fer xerrades-col·loquis amb persones que puguin
parlar sobre la nostra llengua i cultura (historiadors,
sociòlegs, psicòlegs, educadors...)
-Organitzar activitats dins del marc del Correllengua.
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En aquest espai volem fer menció d’alguns avenços del
català  però també de les agressions que rep constantment.
Malauradament, aquest no és un espai de ciència ficció.

- Anna Vegué, una metgessa del centre esportiu municipal
Sagnier del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) va ser
acomiadada el 16 de març passat «per la seva negativa a
l’ús de l’idioma castellà, en haver estat advertida en
diverses ocasions», segons resa la mateixa carta
d’acomiadament. L’afectada diu que ella no s’hi negava
però sí que parlava sempre en català d’entrada. Font:
Vilaweb, 23/3/07 (Ens preguntem si el proper pas serà
escupir-nos a la cara quan parlem en català.)

-Joan Laporta respon unes preguntes de la premsa catalana.
Els periodistes del programa Radioestadio es queixen i diuen
«que hablen catalán en su casa no me preocupa tanto, pero
que lo hagan en público...!» Font: Racó Català, 15/2/07

-Un jove  valencià denuncia a la policia espanyola que li han
rebentat la roda del cotxe i els 2 agents es neguen a atendre’l
perquè parla en valencià. Li arriben a dir que se’n vagi a
Catalunya a denunciar-ho. Font: Diari Levante, 14/2/07.

-El Consell General del Poder Judicial ha arxivat una queixa
contra tres magistrats de l’Audiència Provincial de València
que en una sentència van retreure al querellant que parlés
en valencià davant el tribunal. La conclusió a què arriba és
que intentava obstaculitzar el procés negant-se a parlar
en castellà. Font: El País, 21/3/07 (Resulta que parlar la
teva llengua és posat través a la Justícia!)

-El Consell General del Poder Judicial espanyol ha absolt
el jutge de Badalona Antonio Lechón de negar-se a casar
una parella en català perquè «els jutges no estan obligats
a usar-lo». Font: Racó Català, 20/3/07.

- Repsol, Spanair, Ryanair i Telefonica ja tenen webs en català.

-Els jugadors del Barça, Lilian Thuram i Oleguer Presas
juntament amb altres personalitats signen un manifest
demanant que l’Estat Francès doni suport al català.
Recordem que el català no és oficial a Catalunya Nord i
que no hi ha cap centre d’ensenyament públic en català.

-El País Valencià es pot quedar sense veure TVC. El govern
espanyol va canviar el senyal de TV3 pel de la Sexta en
analògic adduïnt que hi hauria 4 canals de TDT reservats
per TVC. Ara, el govern de Zapatero se’n desentén i deixa
que el govern valencià, a mans del PP, elimini  TVC del País
Valencià. L’Obra Cultural Balear també adverteix de la
possibilitat que els canals catalans desapareguin de Ses
Illes. El web http://e-criteri.cat/ ja ha recollit més de
70.000 adhesions contra aquest acte de censura. Font:
Vilaweb, 19/3/07

-El Conseller d’Educació Ernest Maragall defensa que
s’augmenti l’ensenyament del castellà a Catalunya
argumentant que hi ha nens a Olot que tenen dificultats
per parlar en castellà. Font: A tots els mitjans, 02/07. Ens
agradaria que ens presentés algun d’aquests nens (no sabem
on el pot haver trobat) i ens agradaria també que donés la
seva opinió sobre la multitud de gent que no sap encara
expressar-se en català. Això sembla que no li preocupa.

Una de freda, una de calentaUna de freda, una de calentaUna de freda, una de calentaUna de freda, una de calentaUna de freda, una de calenta

L’any passat vàrem col·laborar amb l’Ajuntament en
uns actes molt lluïts i participatius i enguany ho
organitzarem nosaltres.
-Organitzar viatges culturals per conèixer la varietat de la
nostra llengua, de la nostra cultura i del nostre territori.
-Endegar accions en aquells àmbits en què el català
no està prou utilitzat
-Col·laborar amb els organismes institucionals que
promouen el català (Ajuntament, Consell Comarcal,
Generalitat...)
-Participar en accions organitzades per la CAL nacional
o bé per altres entitats o institucions.

Primers actesPrimers actesPrimers actesPrimers actesPrimers actes
Concretant una mica, un primer acte que farem serà
muntar una parada el 23 d’abril, per Sant Jordi, amb
llibres i material divers sobre la CAL, el Correllengua i
la cultura catalana en general.

Estem preparant també una  visita al País Valencià
el 5 de maig per donar suport a la tradicional
manifestació valencianista sota el lema «Ja n’hi ha
prou». Enguany es celebren els 300 anys de l’ocupació
del País Valencià a mans dels Borbons, el 1707,  tot
just 7 anys abans que  conquerissin Catalunya (1714).
Aprofitarem per conèixer una mica més els valencians
i acabarem la jornada amb un macroconcert amb Obrint
Pas, Feliu Ventura, Al Tall, Miquel Gil, entre molts
d’altres. Ja us farem saber quan tinguem l’autocar i el
viatge lligat i concretat.

Ja veieu que d’idees en tenim moltes i com més
gent serem, més podrem tirar-les endavant. Per això
esperem comptar amb la vostra participació, sigui
assistint a les activitats que organitzem o, encara millor,
col·laborant en l’organització d’actes.  Per a més
informació: www.cal.cat/caldes o caldes@cal.cat.

Mou-te per la llengua!      CAL-CaldesCAL-CaldesCAL-CaldesCAL-CaldesCAL-Caldes
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ASSOCIACIÓ DONES PER CALDES
PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ
Som un grup de dones que hem coincidit en diferents
llocs i en diferents moments. Ens hem conegut, hem
parlat i, xerrant... xerrant... hem vist que érem
heterogènies, molt divergents, tant de professions,
com d’estudis, d’ideologies,  de procedència etc. però
alhora que teníem moltes coses en comúcom ara: tenim
inquietuds personals similars, som voluntàries, vivim
a Caldes  i tenim moltes ganes, sobre tot, de millorar la
qualitat de vida, al màxim possible, de les dones de
Caldes, repercutint indirectament, també, en el nostre
poble.

Creiem que podem fer una bona tasca, des de la
visió de la dona, i que hi ha molta feina a fer. Així, ens
vàrem trobar un bon dia parlant de crear una
associació de dones. I sense ni adonar-nos-en ja hi
estàvem posant fil a l’agulla.  És clar!  mentre parlàvem
de constituir una associació calia posar-li un nom... i
com que totes erem dones i voliem fer coses per les
dones de Caldes... de seguida, doncs, va sortir el nom:
Dones per Caldes.

Ens va agradar i vàrem decidir d’engegar-la,
legalitzar-la i fer-la pública. Donant-li la màxima difusió
possible mitjantçant cartells informatius pel poble,
anunciant-ho al web de l’Ajuntament de Caldes., creant
la nostra pàgina web. Publicant-ho a revistes i
diaris,etc...

Som conscients que aquest és un projecte
embrionari i que pot no arribar a quatllarperò és, de
moment, un intent per crear una associació que creiem
que convé  a Caldes, un cop vista la nostra realitat
social .

QUI SOM?QUI SOM?QUI SOM?QUI SOM?QUI SOM?
Una agrupació voluntària de dones heterogènies però
amb inquietuds similars. Una associació sense ànim
de lucre .

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?
- Que les dones caldenques ens coneguem,  puguem
relacionar-nos i comunicar-nos entre nosaltres.
- Augmentar la independència i l’autonomia personal.
- Millorar la informació, la formació i la identitat com a
dones.

- Afavorir la solidaritat entre dones.
- Aconseguir ser tractades amb la dignitat que ens
correspon, tant a dins de la societat com en el sí de la
família.
- Aconseguir la igualtat d’oportunitats  entre les dones
i els homes.
- Que les diferències no impliquin desigualtats
-Un món on dones i homes compartim totes les
activitats que composen la vida.

A QUI VOLEM ARRIBAR?A QUI VOLEM ARRIBAR?A QUI VOLEM ARRIBAR?A QUI VOLEM ARRIBAR?A QUI VOLEM ARRIBAR?
A totes les dones, sigui quina sigui la seva condició
social, econòmica, ideològica, cultural o ètnica, i sobre
tot, a les que pateixen discriminació dels seus drets
d’igualtat.

COM FER-HO?COM FER-HO?COM FER-HO?COM FER-HO?COM FER-HO?
- Organitzant activitats lúdiques, actes benèfics, cursos,
cursets, xerrades, conferències, col· loquis,
exposicions...
- Promocionant un sistema d’intercanvis de serveis
entre dones.
-  Fent possible la cohesió entre dones que viuen a les
urbanitzacions i les que viuen al nucli urbà del nostre
municipi.

Us convidem a aportar les vostres idees, i demanar-
vos alhora, si  en teniu ganes, és clar ...., us sumeu al
nostre projecte, us afegiu a l’idea de fer coses
voluntàriament i desinteressadament. Sense
exigències per part de ningú. Totes tenim intenció de
col·laborar-hi voluntàriament, per tant farem fins allà
on arribem. Cadascuna aporta el que pot, segons el
temps i la disponibilitat.

La vostra col·laboració, encara que sigui petita,
serà benvinguda. Esperem noves idees per créixer,
per poder fer una tasca més gran i bonica. Sens dubte
quantes més serem,  més mans i més caps a pensar
sobre com solucionar les mancances per la dona en
general i pel poble de Caldes, i demostrarem, un cop
més  que les dones quan volem podem...
Ajudeu-nos a fer-ho possible!!!
Associació Dones per Caldes.Associació Dones per Caldes.Associació Dones per Caldes.Associació Dones per Caldes.Associació Dones per Caldes.

donespercaldes@hotmail.com / Tel: 629 975 273donespercaldes@hotmail.com / Tel: 629 975 273donespercaldes@hotmail.com / Tel: 629 975 273donespercaldes@hotmail.com / Tel: 629 975 273donespercaldes@hotmail.com / Tel: 629 975 273
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La presentació en públic. Foto: Dones per Caldes

12 DE GENER,12 DE GENER,12 DE GENER,12 DE GENER,12 DE GENER,
PRESENTACIÓ PÚBLICA DEPRESENTACIÓ PÚBLICA DEPRESENTACIÓ PÚBLICA DEPRESENTACIÓ PÚBLICA DEPRESENTACIÓ PÚBLICA DE
L’ASSOCIACIÓL’ASSOCIACIÓL’ASSOCIACIÓL’ASSOCIACIÓL’ASSOCIACIÓ
El divendres 12 de gener de
2007 és va fer, a la sala annexa
de la Casa Rosa,  la presentació
pública al  municipi  de
l’Associació Dones per Caldes
amb sopar inclòs.

Un cop explicat el perquè de
l’associació (una agrupació
voluntària de dones
heterogènies amb inquietuds
similars i sense ànim de lucre)
i  quins són els objectius
(Mil lorar la informació,  la
formació i la identitat com a dones, aconseguir la
igualtat d’oportunitats  entre les dones i els homes),

El dijous 23 de febrer es va inaugurar l’exposició
Fotògrafes Pioneres a Catalunya, de l’Institut Català
de la Dona de la Generalitat de Catalunya. La mostra
pretén rescatar l’obra desconeguda de les primeres
generacions de fotògrafes del nostre país, que han
fet la seva obra entre mitjans segle XIX i el principi
dels anys 70 del segle passat. Varen haver de lluitar
per ser unes bones professionals amb l’afegit
d’enfrontar-se a una societat que relegava la dona a
les feines domèstiques i les apartava de l’àmbit
professional.

A part de les fotos, vàrem tenir el testimoni de

Dolors Feijoo, la Lola  la retratista, veïna de Caldes i
vídua de Mateu Oliveras.  Va ser una de les primeres
dones retratistes de les comarques de Girona i va estar
quaranta anys treballant fent fotos i immortalitzant
molts dels esdeveniments  o  moments  importants de

la vida de molts caldencs i caldenques.  Ens va explicar
les dificultats que va tenir com a dona per introduir-se
a la fotografia i moltes experiències divertides arran
dels més de quaranta anys de vida professional. A
més, vàrem poder gaudir de records veient una mostra
històrica de les seves fotos on alguns dels assistents
es varen veure retratats.

La Lola, la retratista i el seu fill. Foto: Albert Torrent El públic i l’exposició de dones pioneres al fons. Foto: A.Torrent

es va oferir a les assistents la possibilitat de formar-
ne part.

23 DE FEBRER, EXPOSICIÓ 23 DE FEBRER, EXPOSICIÓ 23 DE FEBRER, EXPOSICIÓ 23 DE FEBRER, EXPOSICIÓ 23 DE FEBRER, EXPOSICIÓ FOTÒGRAFES PIONERES DE CATALUNYAFOTÒGRAFES PIONERES DE CATALUNYAFOTÒGRAFES PIONERES DE CATALUNYAFOTÒGRAFES PIONERES DE CATALUNYAFOTÒGRAFES PIONERES DE CATALUNYA I XERRADA DE DOLORS FEIJO I XERRADA DE DOLORS FEIJO I XERRADA DE DOLORS FEIJO I XERRADA DE DOLORS FEIJO I XERRADA DE DOLORS FEIJO
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XARXA DE DONES
La Xarxa de dones és una associació sense ànim de
lucre que després de molt de temps treballant, neix  a
Caldes el 20 de desembre de 2006 com a projecte de
dones que estimen la vida, la qual cosa per nosaltres
significa ganes de fer coses.

-La Xarxa de dones  t’ofereix una plataforma de
diàleg social, cultural i reivindicatiu i et proposa
aprendre a gaudir  de la cultura, el lleure, la conversa
i despertar la curiositat  per conèixer coses noves.
-La Xarxa de dones  vol impulsar les polítiques
d’igualatat de gènere per una ciutadania de gènere.
-La Xarxa de dones és un projecte en el qual ens
agradaria que totes hi participéssiu.
-La Xarxa de dones significa política de dones, que

no és més que una política vinculada a la vida.
El dissabte 3 de març vàrem fer al Casino Municipal

la nostra presentació. Vàrem tenir la presència de
l’alcalde i de la Coordinadora Territorial de l’Institut
Català de la Dona, Esperança Permanyer. En acabat
vàrem gaudir d’una actuació de dansa lliure i
participativa a càrrec d’Amèlia Alvera.

Us  avancem que el dissabte 28 d’abril organitzem a
les 5 al Casino una xerrada sobre dones i salut a càrrec
de la metgessa Izabella Rohlfs. Esperem que hi assistiu
i que poguem comptar amb la vostra col·laboració en
aquest projecte!
Xarxa de donesXarxa de donesXarxa de donesXarxa de donesXarxa de dones                                .
xarxadedones@hotmail.com / Tel. 972.47.02.36

El públic. Foto: Albert Torrent

15 DE MARÇ, XERRADA SOBRE LA FIBROMIÀLGIA15 DE MARÇ, XERRADA SOBRE LA FIBROMIÀLGIA15 DE MARÇ, XERRADA SOBRE LA FIBROMIÀLGIA15 DE MARÇ, XERRADA SOBRE LA FIBROMIÀLGIA15 DE MARÇ, XERRADA SOBRE LA FIBROMIÀLGIA
El psicòleg i fisioterapeuta Fèlix Garabieta  va explicar  que  la
fibromialgia és una malaltia crònica d’origen desconegut,
caracteritzada pel dolor musculoesquelètic generalitzat
associat a altres símptomes, en alguns casos invalidants. Va
mencionar els tractaments farmacològics existents i
va explicar algunes tècniques  par tal d’ajudar a
pal·liar-ne els símptomes.

Un moment de la xerrada de Fèlix Garabieta. Foto: A.Torrent

La Xarxa, Esperança Permanyer i alcalde. Foto: A.Torrent

8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Per commemorar el Dia Internacional de les Dones
el 8 de març vàrem organitzar una conferència amb
el títol La dona nova: un ésser transformador, que
va anar a càrrec d’Assumpció Cantalozel la,
escriptora selvatana que va néixer a Santa Coloma
de Farners l’any 1943 i que és llicènciada en filologia
hispànica.

Assumpció Cantalozella. Foto: Quima Bosch
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A CIU, ELS D’ERC LI FAN TRAMPA
Els ciutadans, d’una manera lliure i democràtica, quan
arriben les eleccions municipals, amb els seus vots,
trien els seus representants per un període de quatre
anys. En sorgirà: l’ alcalde amb el seu equip de govern.
Si només es presenta una llista, independent o sota
les sigles d’un partit polític, tindrà de ben segur una
majoria que li donarà suport. En aquesta llista, i
confiaran tant els que se senten progressistes com
els que senten conservadors. Uns quants no exerciran
el seu dret. Si, pel contrari, hi ha més d’una llista ja
comencen els dubtes. Els ciutadans es comencen a
dividir. Les preferències les acaparen quasi sempre
els partits que representen. Les persones en sí queden
en segon terme. S’entra en política. El resultat, en
moltes ocasions, vots per a tothom. Alguns ni tant sols
en tindran suficients per tenir representació. Són cada
vegada mes difícils les majories absolutes. És bo això?
Per experiència, creiem que no. Es molt difícil
conformar govern. Es treballa més, per fer menys
feina. I doncs? Pactes. Com si fos un mercat. Jo et dono
això i tu em dones allò. Els votants no en són conscients.
Amb la Ley Electoral  que tenim, creiem que s’hauria de
fer una reflexió més profunda.

Al nostre municipi, ha anat aixíAl nostre municipi, ha anat aixíAl nostre municipi, ha anat aixíAl nostre municipi, ha anat aixíAl nostre municipi, ha anat així
Maig del 2003.
-Quatre llistes: CiU, PSC - Progrés Municipal ), ERC i PP.
-Llista més votada: CiU (4 regidors ), seguit dels
Socialistes (4 regidors ), ERC ( 3 regidors ) i el PP  (sense
representació).
-Toca pactes. Possibilitats: CiU més PSC. PSC més ERC.
CiU més ERC. O tots plegats. Qui té la responsabilitat?
Els votants o els components de les llistes? I si no surt
bé? Trobades, deliberacions...Resultat. Pacte entre CiU
i ERC, que signen un compromís. Dos anys la alcaldia
per CiU i dos per ERC.

Qui en serà el primer? CiU arranca la legislatura
amb l’alcaldia. Per nosaltres era molt important.
Teníem un llarg programa per executar: Terrenys per
al nou dispensari, ampliació de l’escola, ampliació de
la guarderia, camins per asfaltar, nou ajuntament,
ampliació del cementiri, consolidar dins del que era
possible les urbanitzacions, plaça de la Selva, aigua
potable (pou de can Gelabartó ),  Pla Local de Joventut,

carrosses de cavalcada de Reis, el SES, la posada en
marxa de l’ ADF (Agrupació de Defensa Forestal),  La
deixalleria provisional... I molt important, bàsic per al
desenvolupament del futur del nostre municipi,
contractar l’equip redactor del nou Pla General. Perquè
era per a nosaltres molt important tenir l’alcaldia els
dos primers anys? Perquè la confiança la teníem amb
nosaltres mateixos i no anàvem errats.

En arribar el maig del 2005, el grup municipal de
CiU compleix el pacte.  Renúncia a l’alcaldia per donar
pas al Sr. Vila perquè en sigui l‘alcalde. El Sr.Vila, pren
el relleu i comencen a canviar coses. De moment no es
nota gaire. Quan se sent abrigat pel nou regidor Sr.
Casellas ja és una altra cosa. Intromissions en totes
les àrees.  Comencem a haver d’aguantar.  Els  regidors
de CiU, no tenien la mateixa llibertat d’actuació que
els regidors d’ ERC  en els dos primers anys. Ni somiar-
ho. Aguantem un any. El projecte de les Termes
Romanes fet a mida d’ERC. El Pla General, encallat. Es
fa algun toc d’ atenció i això al senyor Vila (o al senyor)
no li agrada. Camp de gespa – Termes Romanes – Pla
General. Cada vegada més complicat!!!

I perquè no es pot fer trampafer trampafer trampafer trampafer trampa amb el pacte? Es
trenca... i tant panxos! Dit i fet. CiU fora del govern. Es
va equivocar CiU pactant amb ERC? En els dos primers
anys, algú pot pensar que ERC ens ho feia fàcil? Que
tot eren flors i violes... No. Però érem responsables.
Quan es dóna paraula s’ha de complir.  Així ho hem fet
i així ho farem. També sabem que amb l’empenta dels
dos  primers anys tindrem un bon rendiment fins al
final de legislatura. Amb el treball dels nostres tècnics,
secretària i plantilla municipal en farem prou.

Des de l’oposició i amb l’ajut dels companys
socialistes, continuem prenent decisions importants
com, per exemple, frenar la pujada dels impostos. En
la Comissió prèvia al Ple que havia d’aprovar les taxes
i impostos per al 2007, el Sr. Vila ens féu la proposta
de puja d’un 5%! Si cola, cola!

Aquesta és la història. Breu però verídica. Una
trampatrampatrampatrampatrampa a CiU i també als nostres ciutadans. Formar
part del Consistori i tenir responsabilitats de govern
ha sigut un plaer i un honor. Restem al vostre servei.
Gràcies.
Miquel Casas i Seriñà.Miquel Casas i Seriñà.Miquel Casas i Seriñà.Miquel Casas i Seriñà.Miquel Casas i Seriñà.
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ADÉU
Ara és l’hora de marxar. És hora de recollir les eines.
És el meu capvespre polític i ho reconec serenament.
En aquesta vida tot té una fi. I confio que els relleus
seran millors i que res es trobi a faltar; ans al contrari:
que surti millorada la gestió municipal; això és el que
volem tots els que estimem el nostre Caldes.

A l’hora d’acomiadar-me de la política activa
municipal ho faig repassant els punts que jo crec més
d’interès per a la gran majoria i que afecten les meves
àrees.

1) 1) 1) 1) 1) Personal. Personal. Personal. Personal. Personal. En aquests dotze anys que he servit el
meu poble des de l’Ajuntament he procurat sempre
comportar-me seguint unes directrius clares i
concretes: servei a la majoria, respecte per a les
minories constructives, atenció especial als que tenen
menys recursos, direcció dels recursos cap a la gent
que treballa i política de fets. Demano comprensió als
que he defraudat per la meva actitud molt estricta a
l’hora d’aplicar el compliment de le multes o el
pagament dels tributs i altres obligacions municipals;
sempre he procurat governar mirant els interessos
del que compleixen la norma i els que paguen els
impostos a l’hora i he desatès concientment les actituts
de la gent que no seguien els tràmits normals de
funcionament; i aquí incloc parents i amics: tothom
s’ha hagut d’amotllar a les mateixes normes i la
mateixa severitat.

2)2)2)2)2) Partit.  Partit.  Partit.  Partit.  Partit. Sempre he actuat en el marc del partit que
jo he cregut i crec que representa millor els interessos
del meu únic país i de la meva única pàtria, que és
Catalunya. Remarco que aquest és el meu únic país i
la meva única pàtria. Així ho sento des de fa molts
anys i espero morir amb aquesta íntima convicció. El
partit, com tots sabeu, és Esquerra Republicana de
Catalunya; un partit amb molts defectes, però que
defensa el país per sobre dels interessos particulars i
de les conjuntures polítiques de cada moment.

3)3)3)3)3) Companys.  Companys.  Companys.  Companys.  Companys. Recordo amb enyorança la llista que
vam presentar ara fa 12 anys a les eleccions locals i
també la de fa 8 anys. Lamento encara els pocs vots
que ens van faltar a la primera per aconseguir la

majoria absoluta; però el poble mana i el poble no va
voler que Caldes fes un canvi important i va preferir la
mediocritat i la desgana: la democràcia ens mana que
ho acceptem i així ho vam fer. Convençuts que és en el
govern on podem canviar les coses hem intervingut
en diversos governs, sempre amb coalició amb el partit
a qui la gent ha donat més vots. El caràcter molt fort i
autoritari del cap de llista convergent ha sigut sempre
per a nosaltres una dificultat afegida a l’acció de
govern però, insisteixo, ha estat el cap de la llista més
votada des de fa 12 anys i nosaltres ho hem respectat.
Cal fer esment particular d’aquest últim període de 4
anys que estem acabant: aquí la nostra llista s’obre
més cap a noves sensibilitats i perdem un element de
cohesió molt important: en Francesc. A ell el meu
reconeixement com a home de pau, de diàleg, de
compromís i de treball. L’altre pilar d’aquesta nova
llista és l’Alcalde Marcel: idees noves, un nou tarannà,
però amb la mateixa idea de cohesió, de grup i de
treball. També un reconeixement per en Carles: un
regidor nou, amb moltes ganes, molt convençut i amb
una capacitat de gestió i lideratge molt forta. A tots
ells i a tot els membres de la secció local d’ERC els
agraeixo la paciència que han tingut amb mi; i ho dic
perquè he estat un membre molt crític dins el partit i
no sempre ha estat fàcil aguantar-me amb les meves
tossuderies.

4)4)4)4)4)Destitució d’un membre de CIU de totes lesDestitució d’un membre de CIU de totes lesDestitució d’un membre de CIU de totes lesDestitució d’un membre de CIU de totes lesDestitució d’un membre de CIU de totes les
seves atribucions de govern.seves atribucions de govern.seves atribucions de govern.seves atribucions de govern.seves atribucions de govern.  Aquí he de
confessar que en sóc un dels responsables; jo mateix
vaig aconsellar a l’Alcalde, Marcel Vila, que ho fés i
que no tardés, quan faltaven pocs dies per a la festa
major de l’any pasat; les declaracions ofensives del
regidor cap a l’Alcalde van ser la gota que va fer vessar
el vas de la paciència del grup municipal d’ERC, cansat
de suportar els entrebancs i el joc poc lleial del regidor.
Però no us penseu pas que això sigui celebrat d’una
manera especial per ERC; això és celebrat i molt dins
la coalició de CIU de Caldes. Us en diré més encara,
perquè n’estigueu segurs del que dic: m’imagino la
cara de satisfacció dels regidors de CIU que el 2002
van intentar muntar una moció de censura a l’alcalde
del seu propi partit: en Salvador Balliu i en Vicenç
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Gimeno! Aquests dos senyors acompanyats per en
Sergi Mir ens van proposar als socis de govern (ERC)
de votar favorablement una moció de censura contra
l’alcalde Miquel Casas i a favor d’en Salvador Balliu;
Tot això quan faltava un any per a les darreres
eleccions municipals; els vam contestar que no i que
arreglessin els problemes del seu partit dins el seu
propi partit, tal com ho han fet ara. Bé, tot això ho
explico perquè tothom sàpiga que la mar de fons ve
de lluny i que la convivència amb el Sr. Casas ha estat
difícil per a ERC, però també per algun regidor del seu
propi partit. Tornem als fets; deprés de la destitució
els companys de partit d’en Casas fan pinya al voltant
del seu líder i decideixen dimitir de  totes les seves
responsabilitats de govern i deixar el poble amb un
govern amb una clara minoria: 3 membres d’ERC. Amb
això els dimissionaris abandonen l’únic punt clau del
seu programa electoral (construir ràpidament un camp
de gespa de la manera que sigui, encara que sigui
amb el 100% de finançament a càrrec dels veïns de
Caldes) i el deixen a mans d’ERC que defensa aquest
punt, però d’una altra manera: construir un camp de
gespa artificial, sí, però quan es disposi d’ajuda
suficient de la Generalitat i de la Diputació. Lògicament
ERC, que està en el govern en solitari, no es trencarà
pas les banyes per aplicar el programa de govern d’en
Casas, sinó que intentarà aplicar el seu. Bé, comencem
a governar sols i aconseguim aprovar els canvi de les
ordenances fiscals per al 2007 amb més d’un 90% de
la nostra proposta, amb els vots de CIU per uns temes,
amb els dels socialistes per uns altres i amb votació
unànime per a uns tercers. També aconseguim una
modificació de crèdit molt importat que ens permet
acabar l’exercici 2006 sense problemes a l’hora de
gestionar la despesa corrent i les inversions pendents;
i dins d’aquestes inversions hi una partida important
per al camp de gespa, al qual ERC no hi renuncia, però
sempre amb la condició que es rebin unes subvencions
importants. També s’aconsegueix l’autorització de
l’oposició per a contractar un crèdit bancari important
que forma part del pressupost de 2006. Però a partir
d’aquí els partits comandats pel Sr. Rustullet i el Sr.
Casas interpreten que ERC té un protagonisme
excessiu i decideixen bloquejar el govern del poble
per tal que ERC no se’n surti i fracassi: bloquegen el
pressupost per a 2007 i no presenten cap alternativa;
els és completament igual que el poble no avanci; són

completament inútils per formar una coalició CIU-
Socialistes que governi amb majoria, però són hàbils
per frenar l’acció de govern: tenen majoria i ho fan
d’una manera implacable; no hi ha res més fàcil i inútil:
destruir per destruir. Nosaltres, però, continuem amb
la tranquil·litat i la maduresa que ens caracteritza:
gestionem els recursos que podem gestionar de la
despesa corrent amb el pressupost prorrogat i
deixarem al nou equip que surti de les eleccions
municipals un bon pastís de diners que podrà gestionar
de la manera que ho cregui més convenient per Caldes:
fent les inversions que cregui més necessàries i amb
la prioritat més adient. Un altre tema que també han
frenat és el de la Policia Local; sobre això, com que el
Grup Municipal d’ERC ja va expressar la seva postura
en un escrit repartit a cada casa només diré una cosa:
quan ERC s’ha posicionat d’una manera clara per la
implantació del cos de Policia Local, ja no hi ha cap
dubte; no hi cap partit que no hi estigui d’acord; només
és questió d’esperar que la pinça Socialistes-CIU
decideixi quin moment és el més oportú pels seus
interessos electorals per donar suport al govern d’ERC
en aquesta proposta o bé acabar d’esperar el resultat
electoral; però, insisteixo, la gent pot estar tranquil·la
perquè la constitució del cos de la Policia Local és un
fet a curt termini; no té marxa enrere. Un altre
problema afegit amb el que ens hem trobat és el d’una
possible modificació de crèdit; m’explico: Donat que
la construcció del camp de gespa amb les condicions
de finançamet actuals és molt discutible ja que les
subvencions que es reben són del tot insuficients,  tant
a criteri d’ERC com a criteri de diversos col·lectius que
lliurament ho han expressat, vam proposar als Grup
Municipal Socialista l’aprovació del pressupost
municipal per al 2007 amb un pacte d’inversions
consensuat pels dos partits (ERC i Socialistes) i una
modificació de crèdit que inclogués el que ells van dir
que farien en un dels últims butlletins de partit: canviar
la partida del camp de gespa. La nostra proposta era
la de destinar les diners municipals d’aquesta partida
a la construcció de 1.200 metres quadrats
d’equipament en un centre cívic al carrer de Girona;
d’aquesta manera la partida del camp de gespa
quedava oberta només amb la quantitat que ve de
subvenció i així el nou equip municipal podria decidir;
la resposta, després de marejar la perdiu durant
setmanes, va ser totalment negativa.
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PER UN AQUAE MÉS PLURAL

Davant de tot aquest panorama, el meu comiat
d’aquests dos grups polítics està envoltada de tristesa
pel fet que, encara que personalment desitjo tota la
salut del món a tots els seus membres, no els puc
desitjar sort política sinó tot el contrari.
Un reconeixement també als membres de la meva
família per la paciència que han tingut, sobretot a la
meva esposa Mª Carme.
Una abraçada als vilatans que d’una manera anònima
m’han assessorat i s’han interessat pels problemes
del poble.
A tot el personal de l’Ajuntament també els dono les

Sempre he pensat que una revista municipal ha de ser
una eina plural, de tots els ciutadans. Un mitjà on
tinguin cabuda les sensibilitats de tothom, oberta a
les crítiques i també als elogis. Una revista  que  informi
d’allò que fa l’equip de govern de l’Ajuntament i també
d’allò que fa l’oposició. O d’allò que no fa el govern i
del qual l’oposició no diu res. En definitiva: un mitjà
lliure on la participació ciutadana fos una realitat i no
es tingués por a les crítiques.

L’últim número ens ha sorprès a més d’un. El primer,
i això ho considero un fet positiu, ha estat incloure el
color a la revista; això li dóna qualitat juntament amb
la nova maquetació i disseny. Ara bé, si parlem del
contingut de les 80 pàgines en tenim 7 de propaganda
dels equipaments i serveis municipals (cal posar-ho?
que se sàpiga no canvien a cada trimestre. Fins i tot hi
ha la piscina el mes de gener...). Set pàgines més
d’informació de l’Ajuntament i 18 de fotografies, 15 de
la Festa Major i 3 més de la Fira de l’Aigua. Algunes de
fa sis mesos. També dediquen un quart de pàgina a la
presentació de la PIC al Casino, a sota de la notícia del
trencament de la coalició CiU – ERC.  Aquest que esteu
llegint ja és el segon número de 2007, mentre que
durant tot l’any passat només en varen sortir dos. És
curiós.

Aquesta és la pluralitat que es vol en una revista
municipal? La revista no és de l’Ajuntament, sinó del
poble. Ha de ser plural i oberta a tothom. No ha de ser
una publicació de cara a la galeria. Ha de ser feta
entre tots i per a tots. Com molta altra gent, crec en el
diàleg, en el debat i, sobretot, en la PARTICIPACIÓ

(permeteu-me posar-ho en majúscules). Ningú no té
la veritat absoluta. I la idea de poble que pot tenir un
partit, una plataforma o una coalició no ha de ser
veritablement la millor. Crec que tots ens estimem el
nostre poble i voldríem el millor, n’estic convençut! La
diferència és que uns, pensant en Caldes, ho volen
posar en pràctica i els altres s’estimen més anar
passant els dies, anar fent de cara a la galeria i qui dia
passa anys empeny.

Des de fa ja més de dos anys formo part de la
Plataforma Independent per Caldes (PIC). Aquest
projecte, que parteix de l’interès pel poble i la qualitat
de vida de les seves persones, engloba veïns i veïnes
de Caldes de Malavella convençuts que l’Ajuntament
s’ha de governar des dels principis de l’esforç, la
racionalitat, la coherència i el compromís amb un
model de futur clar. L’objectiu del grup és treballar
per millorar Caldes i fer-ho sempre des de la
independència. Segurament ja heu anat llegint els
nostres butlletins, el web www.picaldes.com o potser
heu assistit a la presentació o a la diada de la PIC. Des
del dia que ens vam presentar públicament  l’octubre
passat hem anat creixent, se’ns ha anat apropant gent
que vol formar part del projecte i que veu, com
nosaltres, que el nostre poble demana un canvi d’aires.

Ens hauria agradat poder signar aquest escrit en
nom de la PIC, però no ens han deixat. És per això que
m’adreço a vosaltres a títol personal, com a cap de
llista de la PIC a les properes eleccions municipals,
responsabilitat que he assumit amb il·lusió, respecte i
ganes. Esperem que d’aquí a uns mesos poguem

gràcies per la seva professionalitat.
I, per acabar, i d’una manera especial dóno les gràcies
a l’Alcalde Marcel Vila, al company regidor Carles
Casellas i al cap de la secció local d’ERC per la paciència
que han tingut amb mi. Els reitero que sempre he
actuat seguint la meva conciència i que, per tant, les
vegades que m’he equivocat ha estat sense ganes de
fer anar malament i els animo a seguir lluitant pels
ideals que sempre hem defensat junts amb
l’honestedat, amb el treball i amb la convicció amb
què ho estem fent. Salut i que tinguem sort!
Pere Prat i EsplugasPere Prat i EsplugasPere Prat i EsplugasPere Prat i EsplugasPere Prat i Esplugas
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COSES DE JUBILATS

ANY NOU, VIDA... AMB POLICIA LOCAL NOVA?

Estant jubilats pensem més en les coses materials que
ens passen. Pot ser que ara tinguem més por de fer
les coses malament, per allò que ens diuen i ens
repeteixen contínuament: que «no estem prou al dia».
No hauríem de ser així, perquè res no està tan
malament, que no pugui empitjorar. Som més lents en
fer les coses i tot comporta més temps del que
disposem i això que de temps, en tenim tot el del món.
Però, els més joves no ho veuen així, ells passen de
tot... , ja els arribarà, encara que nosaltres no ho
podrem veure.

Ens desesperem quan no sabem on hem deixat
una cosa determinada. Ens posem nerviosos i tot
plegat perquè no pensem que la manera més ràpida
de trobar una cosa és buscar-ne un altra, perquè
sempre trobem primer allò que no estem buscant. És
clar que res ens és tan fàcil com ens sembla a primera
vista. Per exemple, els fabricants d’aparells

electrònics. Agafes qualsevol manual d’aquestes
andròmines i mai és prou entenedor. No saben que
nosaltres no som tècnics d’aquella modernitat, no
entenem com ho diuen i consti que nosaltres no en
tenim cap culpa. Crec que ni ells saben el que hi diuen,
allà.

Una altra cosa: la màgia del telèfon, no té res a
veure del que dèiem fins ara. Vas pel carrer i et truquen
al mòbil. Sempre és inoportuna o intempestiva.
Truquen i tu no ho esperes i et fan escriure qualsevol
número o detall per recordar. Si tens llapis, no trobes
paper, si tens paper, no tens llapis i si ho tens tot,
llavors no truca ningú. Això sí, estant a casa, si et
dutxes, sona. L’explicació és ben fàcil, segons la llei
de la física experimentada per tots plegats és: Tot cos
submergit a la banyera, fa sonar el telèfon i si només
et dutxes, també. Ah, si esperes una estona en
remullar-te, llavors no toca. Això en diuen la màgia o

Quan comença un nou any acostumem a fer balanç de
l’any anterior per intentar millorar el present. Davant
d’això, si ens posem a reflexionar sobre els canvis en
el nostre poble i en la política local tenim un ampli
ventall d’aspectes que crec que han millorat.
Semblava que amb la destitució del senyor Casas i
deixant totes les competències en mans de tres
persones d’un mateix parit tot aniria malament.
Semblava que es deixarien de fer coses i no caiguem,
si us plau, en el tòpic que si s’ha fet alguna cosa és per
inèrcia, que ja tot estava a punt. Sabem bé que , encara
que se’ns digués a tot que sí, les coses no es feien.
Durant aquest temps hem pogut veure un canvi
important i que afavoreix tothom. Hem passat de tenir
vigilants municipals a Guàrdia Municipal. El canvi ha
estat destacat. La seva presència s’ha fet palesa en
tots els àmbits. S’han editat uns tríptics de seguretat

infantil, s’han fet xerrades als nens, s’ha millorat la
senyalització urbana amb més passos de vianants i
places d’aparcament per a minusvàlids, trasllat de
malalts, presència a l’escola durant les entrades i
sortides (tant conflictives pel mal costum de voler-nos
apropar en cotxe gairebé fins a dins mateix de
l’escola), multes més estrictes... Han millorat la seva
infraestructura amb un cotxe nou i amb un sistema de
retirada de cotxes mal aparcats. Tot i això, encara no
tenen prou comptetències i per a  denúncies hem de
desplaçar-nos a Santa Coloma. Per això no entenc
com encara els grups de l’oposició (CiU i PSC)
mantenen l’oposició a la creació d’una policia local
a Caldes, tant necessària en un municipi que està
creixent com el nostre i amb l’increment de la
inseguretat ciutadana.
Joana Verdaguer i MurláJoana Verdaguer i MurláJoana Verdaguer i MurláJoana Verdaguer i MurláJoana Verdaguer i Murlá

gaudir, entre d’altres coses, d’un Aquae diferent.
També vull deixar clar que això és una crítica  a la gent
que dirigeix la revista (o sigui l’alcalde i el regidor de

Cultura) i no als professionals que la fan ni la gent que
hi col·labora.
Joan Colomer i LlinàsJoan Colomer i LlinàsJoan Colomer i LlinàsJoan Colomer i LlinàsJoan Colomer i Llinàs
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UN BONIC RECORD

la poca fortuna de dependre del mòbil. Res a veure
amb Telefònica, Movistar o Vodafone.

Canviem de tema. Anem a comprar a una botiga de
roba i el que menys estem pensant és amb la llei del
bon vestir, o sigui, la talla que ara tenim. Arribem a la
botiga i si veiem un rètol que diu allò de Talla única,
passa de llarg. Aquesta talla única, no va bé a ningú,
només si de cas, a les noies que pateixen anorèxia
aguda. El que hem de fer és anar, sense avergonyir-
nos, a les talles gegants i millor que les tinguin de
rebaixes, perquè hi entra molta més roba en la seva
confecció i per tant molta més feina, que és el que ara
més val.

Un altre cosa. Quan ens cau el pa untat amb
mantega a terra, la probabilitat de que ens caigui amb
la mantega de cara avall, va proporcionalment directe
al preu de la catifa on hi ha d’aterrar. Quan més cara
la catifa, més hi cau de ple i si rebot, la taca és més
segura.

En aquesta edat, tots tenim coses, perquè una
persona saludable, és aquella que no ha estat
examinada suficientment, com si diguéssim examinada
per la Seguretat Social.

Perquè tots sabem que en aquesta vida el que és bo
o és il·legal, immoral o engreixa. I també no sé si és que
al no estar tan àgils, tenim la mala fortuna que tota
partícula que vola és més fàcil que ens trobi a nosaltres
amb un ull obert, per fer-nos veure la padrina.

Amics, entre nosaltres ens podem fer bromes. Tots
sabem que cada dia patim més mancances pel decurs
del pas del temps. Sabem també que estem parlant de
coses serioses, com les que afecten les persones dels
Esplais i Casals de jubilats d’arreu i ens sentim
orgullosos de ser-ho i desitgem compartir-ho molts i
molts anys tots junts i ben estimats.
Sebastià  López, Caldes de MalavellaSebastià  López, Caldes de MalavellaSebastià  López, Caldes de MalavellaSebastià  López, Caldes de MalavellaSebastià  López, Caldes de Malavella
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Aquell matí era diferent. M’havia d’aixecar per anar a
l’escola! Havia passat l’estiu i havia començat el nou
curs, però jo encara no hi havia anat, a l’escola. El
motiu pot semblar simple però no era així per a mi.
Avui seria el meu primer dia en una escola nova. Feia
uns dies que tot era nou per a mi, havia canviat la
meva ciutat per un poble, ara ja no viuria en la casa
familiar del carrer dels Sastres sinó en un pis al bell
mig de la plaça de la Coma i fins i tot la meva habitació
era nova. Tot això m’il·lusionava però el que em feia
més por era anar  a l’escola. Havia deixat les meves
companyes i avui hauria de conèixer els que serien a
partir d’ara, o almenys això és el que esperava, els
meus nous companys. El meu germà em va cridar i
tots dos ens vam instal·lar en el seient del darrera del
cotxe del meu pare per anar-hi. Un cop allí, prèvies
presentacions, el meu pare ens va deixar en mans del
Senyor Joan, el bidell de la nostra nova escola. Vam
acompanyar al meu germà a la seva  classe i, agafant-
me la ma i tranquil·litzant-me, el Senyor Joan em va
portar fins a la meva. Aquell trajecte podia haver estat
llarg  però les seves paraules em van fer sentir bé i em
van fer marxar la por. Vaig entrar a la classe i em vaig
sentir de seguida com si aquells nens haguessin estat

companys meus sempre.
Això que us explico va passar quan jo tenia sis

anys i d’això ja en fa trenta. Però quan tanco els ulls
puc reviure aquells moments tan especials per a mi
com si fos avui. Ara que, això mateix, pot repetir-se
avui o demà i, sortosament, els nens del CEIP Sant
Esteve tenen el privilegi de tenir, per fi, la figura del
bidell. Finalment, després de molts anys de demanar-
ho des de l’escola i des de l’AMPA,  es gaudeix d’un
bidell que pot fer totes les tasques que li pertoquen i
permetre que els professors es puguin oblidar
d’aquelles feines que, evidentment, s’havien de fer
per tirar endavant amb l’escola però que no entraven
en el seu projecte curricular. Sembla que, de mica en
mica, tot es va regularitzant i, des de l’Ajuntament,
s’esforcen per anar desencallant temes que ja
cansaven pel caire d’eterns que havien près. Estic ben
segura que els nens i pares en gaudirem, ja que ja es
nota la seva presència en el dia a dia. I que si algun
nen o nena arriba nou a l’escola, quan el nostre bidell
l’acompanyi a la seva classe, tampoc se n’oblidarà,
com no ho ha fet la nena nova que va arribar d’Olot,
que era així com em coneixien al principi.
Anna Macias i RamonAnna Macias i RamonAnna Macias i RamonAnna Macias i RamonAnna Macias i Ramon
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CALATHEA
LLUM
Compte amb el sol directe per les cremades.

TEMPERATURA
Les Calatees són fredoliques,
sobretot els fan mal els canvis
bruscos de temperatura o els
corrents d’aire.

HUMITAT
Polvoritzi-la 2 vegades per
setmana a l’estiu o més, i una a
l'hivern. Si no, posi-la sobre
còdols humits. És molt important
una alta humitat. Reg, 2 o 3
vegades per setmana a l’estiu i
1 a l'hivern.

ADOB
Aporti-li fertilitzant líquid diluït
en aigua cada 15 dies en
creixement.

SÍMPTOMES D’ANOMALIES I
SOLUCIONS
- Fulles amb vores arrissades:
falta de reg.
- Fulles pàl·lides: excés de sol o
falta d’abonament.
- Fulles làcies: massa calor i
sequedat.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
- Tres principis defineixen el
cultiu d’aquesta planta: calor,
humitat i ombra.
- Pot viure amb poca llum.
- Mantingui-la si és possible
sempre en el mateix lloc.
- Reg regular de manera que el
terreny estigui constantment
humit, però no massa
impregnat en aigua.
- Aboni-la quinzenalment a la primavera i estiu.

- Cura amb els corrents d’aire fred a l'hivern, poden
matar-la.
- Trasplanti-la tots els anys a la primavera o estiu

afegint-hi terra nova.
- Plagues: aranya vermella
(sobretot en ambients  secs)

PROBLEMES:
- Si les fulles es descoloreixen i
s’assequen, si tal vegada la va
exposar al sol, dugui-la a un lloc
a l’ombra.
- Si les vores de les fulles es
tornen sobre si mateixes i tota
la fulla s’esgrogueix, el reg és
insuficient.
- Si li cauen les fulles, polvoritzi-
la sovint (tots els dies), la planta
necessita ambient humit.
- De fet, és difícil proporcionar-
li la humitat ambiental
necessària si no disposa d’un
humidificador.  Col·loqui el test
sobre una safata o un altre
recipient ample i elevada sobre
qualsevol altre objecte, empleni
la safata d’aigua sense que
arribi al test, perquè l’aigua
sota la planta mantingui la
humitat entorn de la planta.

Multiplicació:
- Per divisió de mates, és
convenient aclarir les mates
massa denses, aprofiti per fer-
ho durant el trasplantament per
a no estressar la planta més del
necessari, a principis de
primavera.
- També pot fer-se mitjançant
esqueixos en un substrat
similar al de cultiu i a una

temperatura d’uns 18ºC.
Mar Aulet (Floristeria Pom de Flors)Mar Aulet (Floristeria Pom de Flors)Mar Aulet (Floristeria Pom de Flors)Mar Aulet (Floristeria Pom de Flors)Mar Aulet (Floristeria Pom de Flors)
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