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NAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTSNAIXEMENTS
Izan Gonzalez i Martin                  2/4
Miquel Àngel Lopez y Robledillo   7/4
Nayala Molina y Soler                    6/4
Núria Marzabal I Palomeque         8/4
Nil Kerpache y Oatu                       11/4
Víctor Benavente y Pacios             16/4
Adrià Lopez i Lopez-Mateos          25/4
Santiago Silva y Zunini                  25/4
Queralt Vila i Mesa                        23/4
Noa Elpuente i Benjumea              7/5

MATRIMONISMATRIMONISMATRIMONISMATRIMONISMATRIMONIS
Wenceslao Nduran Rodriguez
i Antonia Alvarez Garcia                 5/4
Agripino Moya Corto
i Olga Mora Valero                           5/4
Rafael Arco y Alcalà
i Nicoleta Mariana Dobroslav          5/5
José Francisco Bernabé Zafont
i Teresa Seguí Puig                         19/5
Jordi Llombart i Bernatallada
i Patricia Alarcon i Galisteo            21/4
Daniel Garcia Anllo i
Vanessa Guadarrama Gonzalez        8/6

DEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONSDEFUNCIONS

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

Aina Bartrina i Tubert               10/5
Ruth Sierra i Salto                      9/5
Sarah Fernandez y Galante        8/5
Irene Serrano i Ruiz                  20/5
Isaac Lopez y Hidalgo                28/5
Sergi Clos i Burch                       17/5
Janira Coronado y Garcia           1/6
Nora Palahí i Fàbregas               30/5
Nora Cortés i Toubaoui               8/6
Aina Cussó i Izaga                      12/6

Pau Redondo i Costales                     11/6
Sandra Lopez  i Garijo                        23/6
Sara Periche i Amharraf                     25/6
Pau Borrell i Planas                            27/6
Kayla Lozada y Diaz                            30/6
Nuria Nicoleta Zamfirache y Stoian    2/7
Júlia Aranda y Aleman                        10/7
Michaell Dyddier Rodriguez y Castro  10/7
Clara Diaz y Sorto                                19/7

Francisco de Paula Cañadas Roca   10/5     Caldes de Malavella
Ivette Marquez Diego                       30/5    Caldes de Malavella
Teresa Plana Rabujent                     11/6    Caldes de Malavella

Gabriel Puertollano y Tirado
i Gemma Lopez y Lopez                  12/5
Angel Enrique y Ocaña
i Lídia Zamora y Aguilera                 9/6
Alfonso Manuel Diaz Diaz
i Lourdes Isabel Sorto Reyes          16/6
Jorge Braulio Aceña Diaz
i Eva Barnés Noguer                         7/6
Ramon Rodriguez Diez
i Pilar  Miquel Llinàs                         6/7
Laura Giralt Badosa
i Lídia Antonio Trobat                       7/7
Cristobal Gutierrez Martin
i Francisca Lloret Guerra                14/7

José Vicente Remacho Monago
i Gloria Morales Martinez                    7/7
Jorge Lozano Hernandez i
Ana Valderramma Gonzalez               30/6
Albert Quirós Clos
i Irene Mercado Requejo                    27/7
José Antonio Ferrón Martinez
i Augusta Tomasa Lino Rodriguez      28/7
Oscar Quirós Camacho i
Cristina Cutillas Larios                        28/7
Jorge Roldan Reixach
i Leyre Sanchez Martos                        7/7

Cristobal Infante Soler                 18/6    Caldes de Malavella
Silvia Mateu Vidriales                    2/7     Caldes de Malavella
Mercedes Borrell Turon               12/7     Franciac
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METEOROLOGIA

Temperatures màximes més
altes des d’abril

Temperatures mínimes més
baixes des de novembre

PLUGESPLUGESPLUGESPLUGESPLUGES

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

1 abr: 3 l/m2
2 abr: 5 l/m2
3 abr: 25 l/m2
4 abr: 10 l/m2
9 abr: 5 l/m2
10 abr: 4,5 l/m2
12 abr: 24,5 l/m2
13 abr: 20 l/m2

14 abr: 4 l/m2
30 abr: 6 l/m2
1 mai: 6 l/m2
2 mai: 3 l/m2
14 mai: 21 l/m2
15 mai: 2,5 l/m2
19 mai: 1 l/m2
21 mai: 0,5 l/m2

26 mai: 70 l/m2
27 mai: 7 l/m2
1 jun: 4 l/m2
18 jun: 0,5 l/m2
4 jul: 0,5 l/m2
9 jul: 4 l/m2
29 jul: 1 l/m2

2 abr: 5 l/m2
3 abr: 33 l/m2
4 abr: 1,5 /m2
5 abr: 1,5 l/m2
10 abr: 7 l/m2
11 abr: 4 l/m2
12 abr: 16 l/m2
13 abr: 21 l/m2

14 abr: 4 l/m2
1 mai: 14 l/m2
3 mai: 2,5 l/m2
5 mai: 4 l/m2
14 mai: 6 l/m2
15 mai: 8 l/m2
16 mai: 2 l/m2
24 mai: 0,5 l/m2

26 mai: 16 l/m2
27 mai: 22 l/m2
28 mai: 7 l/m2
1 jun: 2 l/m2
4 jun: 4,5 l/m2
18 jun: 0,5 l/m2
9 jul: 10 l/m2
29 jul: 1,5 l/m2

7 abr: 1,2ºC
8 abr: 1,9ºC
7 mai: 3ºC
29 mai:  3,1ºC
5 abr 3,7ºC
6 mai: 4ºC

28 jul: 33,1ºC
17 jul: 33ºC
18 mai: 32,7ºC
27 jul: 32,6ºC
8 jul: 32,2ºC
19 mai:  31,9ºC
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PLENS MUNICIPALS
Sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 16 de juny de 2007. Sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 16 de juny de 2007. Sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 16 de juny de 2007. Sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 16 de juny de 2007. Sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 16 de juny de 2007. Els regidors prometen
els càrrecs. Els caps de llista de les formacions polítiques renuncien a l’alcaldia a excepció del de la PIC, la
llista més votada. Se sotmet doncs a votació a mà alçada per a l’elecció de l’alcalde amb Joan Colomer i
Llinàs com a únic candidat. El resultat li és favorable amb 11 vots a favor (PIC, CiU, PSC-PM i ICV-EUIA-EPM)
i 2 vots contraris (ERC).

Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 28 de juny de 2007Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 28 de juny de 2007Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 28 de juny de 2007Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 28 de juny de 2007Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple. 28 de juny de 2007
-Comunicacions de l’alcaldia sobre les decisions adoptades en matèria de nomenaments de membres de la
junta de govern, de tinents d’alcalde i atorgament de delegacions.
-Proposta de fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple. La proposta és aprovada per
unanimitat.
- Proposta de delegació de competències del ple a la junta de govern.
- De la constitució dels grups municipals. La proposta és aprovada per unanimitat.
-Proposta de creació de comissions informatives. La
proposta és aprovada per unanimitat.
- Designació de representants de l’Ajuntament a les
entitats urbanístiques col·laboradores. La proposta
és aprovada per unanimitat.
- Designació de representants a diferents organismes.
-Proposta en relació a les notificacions de les
convocatòries. La proposta és aprovada per
unanimitat.
-Proposta de retribucions de l’alcaldia, regidors i
partits polítics. L’oposició fa retirar aquest punt (7
vots a favor de la retirada i 6 contraris). Marcel Vila (ERC-AM), Victoriano Ramos (IC-EUiA) i Joan

Colomer (PIC) el dia de constitució de l’Ajuntament

Pere Oliveras, Vicens Gimeno i Salvador Balliu (CiU), David
Lacoma (PSC-PM) i Xavier Tresserras (ERC-AM)

Montse Vehí, Jordi Aparicio, Anna Sàbat, Israel Luque i
Jordi Campeny(PIC)
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El diumenge 27 de maig van celebrar-se les eleccions municipals a Catalunya. A Caldes, la irrupció de la PIC
(Plataforma d’Independents per Caldes) ha alterat notablement el resultats de les últimes eleccions. D’aquesta
manera, el nou partit ha obtingut 935 vots i 6 regidors i s’ha quedat a un pas d’aconseguir la majoria absoluta. Tant
CiU (558 vots i 3 regidories) com ERC-AM (414 i 2 regidories) com PSC-PM (251 vots i una regidoria) han patit, en
major o menor grau, una davallada important de vots. L’altra formació que s’havia presentat per primer cop, ICV-
EUiA – EPM,  ha obtingut 210 vots i una regidoria, mentre que el PP continua al voltant dels 100 vots i sense
representació municipal. Tot seguit podeu veure la taula de resultats amb la comparativa de les últimes eleccions
i el llistat dels regidors:

El dissabte 16 de maig es va celebrar l’acte de constitució del nou Ajuntament. Després que els regidors prometessin
els càrrecs, els candidats de tots els partits van renunciar a l’alcaldia a excepció de Joan Colomer, de la PIC. En la
votació pel nomenament de l’alcalde, tots els partits van votar a favor de l’únic candidat a excepció d’ERC-AM, que
s’hi va abstenir. En la ronda de valoracions dels diferents partits, els portaveus van voler posicionar-se. Abans,
però, l’alcalde Joan Colomer, eufòric, va assegurar que ser alcalde és un privilegi i el millor que li podia passar i va
donar-ne gràcies a la família, companys de partit, als votants i als regidors que li han donat el vot.

El líder d’ICV-EUiA, Victoriano RamosEl líder d’ICV-EUiA, Victoriano RamosEl líder d’ICV-EUiA, Victoriano RamosEl líder d’ICV-EUiA, Victoriano RamosEl líder d’ICV-EUiA, Victoriano Ramos va dir que
donava el vot favorable a Joan Colomer primer per
respecte a la democràcia i a la voluntat popular i, segon,
per la possibilitat que s’obria de conformar diferents
majories amb la resta de grups polítics.  Va oferir la
col·laboració del seu grup a l’equip de govern deixant
clar però que no li volien donar un xec en blanc.

Per la seva part, David Lacoma, de PSC-ProgrésPer la seva part, David Lacoma, de PSC-ProgrésPer la seva part, David Lacoma, de PSC-ProgrésPer la seva part, David Lacoma, de PSC-ProgrésPer la seva part, David Lacoma, de PSC-Progrés
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipalMunicipal, va oferir el suport a la PIC en la seva tasca
de govern, va afegir que hauria volgut «una
col·laboració més directa» entre les dues formacions
i va oferir-se a «treballar plegats fins allà on vulgueu
arribar». Va reconèixer que la PIC va saber mobilitzar

la necessitat de canvi que molts ciutadans esperaven
i va oferir novament la col·laboració del seu partit
destacant «l’afinitat en els programes» dels dos partits
i va concloure la intervenció dient que estarien
amatents que el programa es tiri endavant.

El cap d’ERC-AM, Marcel VilaEl cap d’ERC-AM, Marcel VilaEl cap d’ERC-AM, Marcel VilaEl cap d’ERC-AM, Marcel VilaEl cap d’ERC-AM, Marcel Vila, va reconèixer els
canvis en els resultats electorals quan va assumir que
els republicans «acceptem un nou rol. No governarem
però fiscalitzarem de forma positiva i pel bé del
municipi». Vila va voler destacar «el gran grau de
coincidències»  en el programa electoral i va
manifestar el desig que se’n compleixin els punts
«perquè si els compleixen també es compliran els

RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL 27 DE MAIG

PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE, 16 DE JUNY

titraP titraP titraP titraP titraP stoV stoV stoV stoV stoV % srodigeR srodigeR srodigeR srodigeR srodigeR

CIP 539 01,73 6

UiC 855 41,22 3

MA-CRE 414 34,61 2

MP-CSP 152 69,9 1

MPE-AiUE-VCI 012 33,8 1

PP 501 79,3 -

óicapicitraP 5,35 %
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nostres». Per últim, va convidar el nou equip de govern
a tirar endavant l’acció de govern empresa en la
legislatura passada i va voler destacar que l’equip de
l’anterior legislatura «ha deixat un Ajuntament en una
molt bona situació econòmica i per tant amb
possibilitats de desenvolupar grans projectes». Vila
va oferir diàleg tant a l’equip de govern com a la resta
de partits de l’oposició.

El líder de CiU, Salvador Balliu El líder de CiU, Salvador Balliu El líder de CiU, Salvador Balliu El líder de CiU, Salvador Balliu El líder de CiU, Salvador Balliu va començar dient
que la seva formació no havia assolit els objectius
fixats però va manifestar el seu parer que «qui guanya
ha de ser alcalde i ha de tirar endavant l’acció de
govern». Va afegir que els convergents els donaran
suport a l’hora de tirar endavant projectes que
beneficiïn el poble i que tindran una posició
constructiva. Va demanar a l’equip de govern que els
faci partícips de les accions que s’endegaran i va acabar
exclamant mentre somnreia: «i sobretot, penqueu!»

Joan Colomer, de la PICJoan Colomer, de la PICJoan Colomer, de la PICJoan Colomer, de la PICJoan Colomer, de la PIC va començar l’exposició
dient que s’havia demostrat que «el poble volia un
canvi tant en el fons com en la forma; les picabaralles
polítiques no anaven enlloc» i va afegir que feia falta

donar un nou impuls, amb un projecte nou i
engrescador. Va justificar la decisió de la PIC de fer
un govern en minoria com «la millor opció des del
punt de vista democràtic», tot i que va acceptar que
pot semblar la decisió més complicada. Va destacar
que no volia tancar les portes a ningú i que agraïa la
predisposició dels partits polítics a col·laborar en
l’equip de govern i en resposta va oferir «col·laboració,
pacte i consens». Llinàs va destacar que el fet d’estar
en minoria al govern ja implicava la necessitat de diàleg
amb les altres forces però que era una necessitat a la
qual «ens hi autoobliguem  perquè aquesta ja és la
nostra manera de pensar». El flamant alcalde va
prometre que el seu equip treballarà per fer de Caldes
un poble més agradable de viure-hi i de visitar i que en
promourà la prestació de millors serveis i la presevació
del patrimoni cultural i natural. Va apuntar una última
línia mestra del seus objectius: «conservar l’esperit
de poble, fomentar la participació, el voluntariat i
l’associacionisme». Per últim, va prometre treball,
dedicació i il·lusió i com a contrapartida va demanar a
comprensió, sobretot en aquests primers temps i
participació.

Els regidors de l’equip de govern. Fotos: Albert Torrent L’alcalde saludant el cos de la guàrdia municipal. Fotos: A.T.

La votació: 9 a favor i 2 abstencions. Foto: A. Torrent L’alcalde Joan Colomer, a la dreta, fent el discurs. Fotos: A.T.
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Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Joan Colomer
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 41
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Professor Titular d’universitat
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: PIC

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?
Per portar a la
pràctica un conjunt
d’idees i un projecte
de poble per Caldes.

- T ’ e s p e r a v e s- T ’ e s p e r a v e s- T ’ e s p e r a v e s- T ’ e s p e r a v e s- T ’ e s p e r a v e s
abans delsabans delsabans delsabans delsabans dels
r e s u l t a t sr e s u l t a t sr e s u l t a t sr e s u l t a t sr e s u l t a t s
electorals queelectorals queelectorals queelectorals queelectorals que

acabaries sent alcalde?acabaries sent alcalde?acabaries sent alcalde?acabaries sent alcalde?acabaries sent alcalde?
Des que varem començar, a mesura que anaven
passant els dies i durant la campanya les
sensacions eren cada cop millors, per tant ens
esperàvem un bon resultat.

-Ets l’alcalde per primer cop i el vostre-Ets l’alcalde per primer cop i el vostre-Ets l’alcalde per primer cop i el vostre-Ets l’alcalde per primer cop i el vostre-Ets l’alcalde per primer cop i el vostre
partit està al govern per primera vegada.partit està al govern per primera vegada.partit està al govern per primera vegada.partit està al govern per primera vegada.partit està al govern per primera vegada.
Costa d’assumir aquests rols nous?Costa d’assumir aquests rols nous?Costa d’assumir aquests rols nous?Costa d’assumir aquests rols nous?Costa d’assumir aquests rols nous?
No tant com es pugui pensar. El fet de tenir il·lusió,
ganes, i les idees clares  hi ajuda. La molta feina
que hi ha per fer també.

-La PIC ha rebutjat pactar amb altres-La PIC ha rebutjat pactar amb altres-La PIC ha rebutjat pactar amb altres-La PIC ha rebutjat pactar amb altres-La PIC ha rebutjat pactar amb altres
formacions per aconseguir una majoriaformacions per aconseguir una majoriaformacions per aconseguir una majoriaformacions per aconseguir una majoriaformacions per aconseguir una majoria
sufuicient. Per què?sufuicient. Per què?sufuicient. Per què?sufuicient. Per què?sufuicient. Per què?
Perquè d’entrada no ens volem tancar cap porta,
volem la col·laboració amb totes les altres forces
polítiques representades. Crec que és la millor
opció des d’un punt de vista estrictament
democràtic.

-Quina creus que serà relació amb els-Quina creus que serà relació amb els-Quina creus que serà relació amb els-Quina creus que serà relació amb els-Quina creus que serà relació amb els
partits a l’oposició?partits a l’oposició?partits a l’oposició?partits a l’oposició?partits a l’oposició?
Tot i que ha començat molt malament, esperem
que tothom entengui com volem fer les coses i

que sigui, en general, bona. Des de l’equip de
govern sempre ho intentarem.

-Creus que podreu tirar endavant els punts-Creus que podreu tirar endavant els punts-Creus que podreu tirar endavant els punts-Creus que podreu tirar endavant els punts-Creus que podreu tirar endavant els punts
més importants del vostre programamés importants del vostre programamés importants del vostre programamés importants del vostre programamés importants del vostre programa
electoral sense un acord de govern?electoral sense un acord de govern?electoral sense un acord de govern?electoral sense un acord de govern?electoral sense un acord de govern?
Sí. Hi ha molts temes que són de sentit comú i que
ens interessaran a tots. D’altres seran més
complicats, els haurem de negociar i arribar a
acords puntuals.

-Quins són els reptes que es planteja-Quins són els reptes que es planteja-Quins són els reptes que es planteja-Quins són els reptes que es planteja-Quins són els reptes que es planteja
Caldes en els propers 4 anys i com elsCaldes en els propers 4 anys i com elsCaldes en els propers 4 anys i com elsCaldes en els propers 4 anys i com elsCaldes en els propers 4 anys i com els
penseu afrontar?penseu afrontar?penseu afrontar?penseu afrontar?penseu afrontar?
Hi ha moltes coses a fer. N’anomenaré unes
quantes, que en aquests moments tenim en ment.

Redactar el  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Trobar un solar per construir l’institut de
secundària i cedir-lo al Departament d’Educació.
Posar en marxa el Consell Escolar Municipal. Posar
al dia la gestió de residus. Crear un Patronat de
Turisme. Millorar la participació ciutadana i posar
en marxa els pressupostos participatius. Crear un
Butlletí d’Informació Municipal i millorar la web, la
revista i la ràdio municipals. Obrir un Centre de
Dia, buscant la millor fórmula de gestió i
finançament. Lluitar per aconseguir que es
cobreixin les especialitats mèdiques ara
desateses, l’assistència les 24 hores i una
ambulància. Incrementar l’assistència Social.
Crear el cos de Policia Municipal. Recuperar la
comissió de festes i garantir la seva pluralitat.
Garantir el subministrament i la qualitat de l’aigua
de l’aixeta per a tothom.  Lluitar pels drets del
poble sobre l’aigua calenta.

Només són alguns exemples. Crec que durant
aquest any serem capaços de delimitar, tenint en
compte que hem d’arribar a acords amb els altres
grups,  què es el que podem fer en aquest quatre
anys i què és el que haurem de deixar per més
endavant.

ELS REGIDORS
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Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Montse Vehí
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 37
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Professora
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: PIC

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidora?com a regidora?com a regidora?com a regidora?com a regidora?
El poble necessita
un canvi d’aires i el
grup de gent de la
PIC té la capacitat
de reballar i
l’esforç que cal
dins d’un bon
ambient

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Jordi Aparicio
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 42
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Empresari
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: PIC

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?
Les ganes de
canviar de tarannà
dels anteriors
governs i la
voluntat de servei.

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Anna Sàbat Mir
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 47
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Professora
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: PIC

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?
A mi m’interessa la
política municipal i
m’ha sorgit la
possibilitat de
participar-hi amb
un equip amb el
qual confio i que té
un bon projecte

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Israel Luque Sanchez
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 40
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Professor (Inefc)
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: PIC

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?
Les ganes de
construir un poble
adaptat a les
necessitats de
futur, on viure i
conviure, de fer-lo
actiu. Que tothom hi
tingui les
n e c e s s i t a t s

cobertes, que
q u a l s e v o l
persona pugui
desenvolupar i
expressarles
idees en plena
llibertat.  Fer un
poble en el
q u a l
l’Ajuntament
sigui la casa
de tots.

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Jordi Campeny i Vall·llosera
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 40
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Empleat de banca
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: PIC
Què t’ha motivat a presentar-te com a regidor?Què t’ha motivat a presentar-te com a regidor?Què t’ha motivat a presentar-te com a regidor?Què t’ha motivat a presentar-te com a regidor?Què t’ha motivat a presentar-te com a regidor?
Estava cansat de l’endarreriment i certa decadència
en què havia entrat el nostre poble. Estic convençut
que hi ha una altra manera de fer i plantejar les coses
per fer evolucionar Caldes i això només ho pot oferir
un partit com el nostre. Calia un canvi de cares i
mentalitats al capdavant de l’Ajuntament.
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Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Salvador Balliu i Torroella
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 43
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Empresari del transport
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: CiU

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?
Les ganes de
servir el poble i de
millorar la qualitat
dels caldencs

-Quins són els-Quins són els-Quins són els-Quins són els-Quins són els
reptes que esreptes que esreptes que esreptes que esreptes que es
planteja Caldesplanteja Caldesplanteja Caldesplanteja Caldesplanteja Caldes
en els propers 4en els propers 4en els propers 4en els propers 4en els propers 4
a n y s ?a n y s ?a n y s ?a n y s ?a n y s ?

-Pla general
-Polígon
-Gespa al camp de futbol
-Sant Maurici
-Nova deixalleria
-Urbanitzar zona Renfe i Doctor Forest
-Connexió aigua al pasteral
-Centre de dia o geriàtric
-Potenciar la sanitat

-Desenvolupar la policia
-Institut nou

Quina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partit
davant l’equip de govern? Creieu quedavant l’equip de govern? Creieu quedavant l’equip de govern? Creieu quedavant l’equip de govern? Creieu quedavant l’equip de govern? Creieu que
podeu arribar a acords en els aspectes méspodeu arribar a acords en els aspectes méspodeu arribar a acords en els aspectes méspodeu arribar a acords en els aspectes méspodeu arribar a acords en els aspectes més
importants?importants?importants?importants?importants?
Nosaltres estem disposats a arribar als màxims
acords possibles, sempre i quan el poble surti
beneficiat, de fet ja han sortit coses en las que no
hi estem d’acord i així ens hem manifestat.

Creieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà una
legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?
Creiem que ho  tindrà fàcil, sobretot pel bon
moment econòmic que tenim degut a la gestió
municipal que s’ha portat a Caldes fins ara.

S’ha de tenir en compte que en el moment de la
constitució de l’ajuntament hi havia 2,5 milions • .
Cal preveure una subhasta de parcel·les del golf,
que suposarà una entrada al voltant de
14.400.000•.  Si amb tot això no es fa una bona
gestió i es procura una mica pel poble, caldrà que
pleguin. De totes formes, nosaltres a l’oposició
vetllarem i ajudarem perquè tot es faci com cal,
com fins ara hem fet.

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Pere Oliveras i Ferreros
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 47
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Mestre industrial
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: CiU

Què t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat a
presentar-te compresentar-te compresentar-te compresentar-te compresentar-te com
a regidor?a regidor?a regidor?a regidor?a regidor?
Pel cim de tot servir
els caldencs i l’única
manera que tinc
és posar al servei de
la gent de Caldes la
meva experiència
personal i
professional pe
intentar millorar els

serveis i la qualitat de vida de tots.

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Vicens Gimeno i Prats
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 52
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Assessor fiscal
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: CiU

Què t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat a
presentar-te compresentar-te compresentar-te compresentar-te compresentar-te com
a regidor?a regidor?a regidor?a regidor?a regidor?
No vaig acabar la
feina en el temps que
vaig estar en
l’anterior grup de
CiU. Tinc la Policia
Municipal clavada
perquè tothom hi
estava en contra en
aquell moment i ara

tothom sembla que hi està a favor.
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Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Marcel Vila i Domènech
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 33
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Historiador - professor de secundària
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: ERC-AM

Digueu-nos, alDigueu-nos, alDigueu-nos, alDigueu-nos, alDigueu-nos, al
vostre entendre,vostre entendre,vostre entendre,vostre entendre,vostre entendre,
els principalsels principalsels principalsels principalsels principals
reptes que esreptes que esreptes que esreptes que esreptes que es
planteja Caldesplanteja Caldesplanteja Caldesplanteja Caldesplanteja Caldes
en els propers 4en els propers 4en els propers 4en els propers 4en els propers 4
anys .anys .anys .anys .anys .
Quan vàrem estar en
l’anterior equip de
govern vàrem encetar
moltes línies:
-S’ha de redactar un

Pla General amb el màxim de consens. Tenim una
bona base en el document de la nostra etapa.
Encara que estiguem fora del govern, si s’hi
assembla, hi harà el suport d’ERC.
-En infraestructures, l’equip de govern anterior
va lligar molts projectes (Ajuntament, CAP...) i hem
de vetllar perquè tirin endavant i perquè rebem el
màxim de subvencions possibles. Hem de fer de
Caldes un municipi turístic (cal incidir en el museu,

les Termes Romanes, la projecció exterior...). Hem
de resoldre les mancances de terreny educatiu...
-En Esports, cal ampliar els vestidors del pavelló,
cobrir la pista polivalent i traçar una segona zona
esportiva.
-Cal dinamitzar la zona de Repsol perquè aquesta
entrada del muicipi no està a l’alçada. Hi hem de
crear una zona terciària.
-Cal tirar endavant  el projecte de l’avinguda del
Doctor Furest.
-S’ha de culminar la gran obra del Pasteral que
garanteixi l’aigua al nucli i a les urbanitzacions.
-Per a la gent gran s’ha de construir un geriàtric  -
centre de dia.
-En Urbanisme, cal recepcionar les urbanitzacions
que encara falten i en el cas de Llac del Cigne,
cohesionar-la amb el nucli.
-En Medi Ambient, caldria recuperar la recollida
de matèria orgànica i fer la nova deixalleria.
-Cal potenciar també l’assistència social.
-S’ha de crear la policia local

-Quina serà la postura del vostre partit-Quina serà la postura del vostre partit-Quina serà la postura del vostre partit-Quina serà la postura del vostre partit-Quina serà la postura del vostre partit
davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?
Nosaltres no manem però hem estat en el govern.
Sabem que el diàleg és mirar de consensuar les
coses. A l’equip de govern se l’ha de deixar fer
però se l’ha de fiscalitzar. Creiem que tota aportació
pot ser positiva vingui del partit que vingui.
Nosaltres farem la fiscalització i control de l’acció
de govern i hi aportarem idees per mirar de fer el
màxim de coses que havíem promès de fer.

-Creieu que l’equip de govern tindrà una-Creieu que l’equip de govern tindrà una-Creieu que l’equip de govern tindrà una-Creieu que l’equip de govern tindrà una-Creieu que l’equip de govern tindrà una
legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?
De moment crec que s’han equivocat. Sobre temes
cabdals n’hem de parlar entre tots i no es pot anar
amb prepotència com ha passat en alguns casos.
L’alcalde s’ha d’encarregar de buscar el màxim
de consens entre els partits  i nosaltres hi oferirem
el suport si és pel bé del poble. L’equip de govern
s’ha trobat una caixa molt sanejada. Amb aquests
diners hem de vetllar perquè es facin el màxim de
projectes i controlar que no es dilapidi la hisenda
pública.

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Xavier Tresserras i Ribas
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 47
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Cap administratiu
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: ERC-AM

Què t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat aQuè t’ha motivat a
presentar-te compresentar-te compresentar-te compresentar-te compresentar-te com
a regidor?a regidor?a regidor?a regidor?a regidor?
He nascut a Caldes,
l’estimo i aquest
partit és l’única opció
que treballa per
amor al poble i no per
interessos. ERC és
l’únic grup polític que
surt de les entitats.
Sóc d’ERC, sóc

nacionalista, sóc independentista i republicà.
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Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: David Lacoma
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 43
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Tècnic de medi ambient
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: PSC-Progrés Municipal

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?
El motiu principal
pel qual m’hi he
presentat és que
el poble de Caldes
està ple de
mancances, que
els seus
ciutadans es
mereixien un

mil lor tracte,  una mil lor gestió dels seus
problemes i uns millors polítics  que escoltin i
satisfacin les necessitats que se’ ls pugui
plantejar. En definitiva, som de l’opinió que un
Caldes diferent i millor és possible i el nostre
grup i jo mateix estem disposats a treballar de
valent per aconseguir-ho.

Digues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principals
reptes que es planteja Caldes en elsreptes que es planteja Caldes en elsreptes que es planteja Caldes en elsreptes que es planteja Caldes en elsreptes que es planteja Caldes en els
propers 4 anys?propers 4 anys?propers 4 anys?propers 4 anys?propers 4 anys?

Ho podem resumir en 6 punts bàsics:

1. És necessari redactar un bon Pla General (POUM)
que ens permeti ordenar, planificar, equilibrar,
repensar, enfocar i dirigir el poble en la direcció
cap a  on volem que vagi. Els resultats ens han de
permetre definir el model econòmic, social i
demogràfic que desitgem pel nostre municipi i
planificar serveis i equipaments en concordança
a aquestes previsions. I naturalment, no el que
volen exclusivament els polítics o els tècnics, sinó
el que volem la majoria dels ciutadans, copsat a
través de processos que fomentin la participació
ciutadana.

2. Hem d’aconseguir uns serveis bàsics amb un

excel·lent nivell de funcionament (sanitat, educació
i seguretat), sense oblidar-nos de la resta de
serveis que haurien d’assolir un nivell de
funcionament bo.

3. Cal fomentar la màxima implantació de la
participació ciutadana, amb veu i també amb
poder de decisió en les coses que afecten el nostre
municipi.

4. Hauríem d’aconseguir una administració
municipal que escolti, que valori i que doni resposta
als ciutadans. I que ho faci de forma eficaç i amb
eficiència.

5. Motivar la ciutadania que s’integri, s’involucri i
participi en tots els àmbits de la vida municipal
(actes, associacionisme, opinió, etc). Que la frase
Ja no són urbanitzacions, són veïnats esdevingui
una realitat.

6. Aconseguir l’aigua termal municipal a la que
tenim dret i engegar accions amb l’objecte
d’aconseguir el màxim cabal de propietat
municipal.

Quina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partit
davant de l’equip de govern? Creieu quedavant de l’equip de govern? Creieu quedavant de l’equip de govern? Creieu quedavant de l’equip de govern? Creieu quedavant de l’equip de govern? Creieu que
podreu arribar a acords en els aspectespodreu arribar a acords en els aspectespodreu arribar a acords en els aspectespodreu arribar a acords en els aspectespodreu arribar a acords en els aspectes
més importants?més importants?més importants?més importants?més importants?
Mà estesa i col·laboració en tot allò que vagi
encaminat a millorar i tirar el poble endavant.
Difícilment no arribarem a acords quan els nostres
programes son tan semblants i l’objectiu principal
d’ambdós grups sembla que ésr treballar per
Caldes.

Creieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà una
legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?
No ha de ser complicada, sempre que es treballi
amb coherència i rigor i no s’hi barregi la política
supramunicipal. Qüestió per altra banda de
vegades difícil d’evitar per algun grup dels
representats.
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Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: Victoriano Ramos
Edat:Edat:Edat:Edat:Edat: 56
Feina: Feina: Feina: Feina: Feina: Ferroviari
Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític:Partit polític: IC-EUiA

Què t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivatQuè t’ha motivat
a presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-tea presentar-te
com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?com a regidor?
L’experiència en el
món laboral i
sindical m’han fet
un inconformista.
Fa 17 anys vàrem
arribar a Aigües
Bones i és evident
la transformació en
aquest temps. M’ha

costat 11 anys  però ha valgut la pena.  Això  m’ha
legitimat a presentar-me per a regidor.

Digues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principalsDigues, al teu entendre, els principals
reptes de Caldes en els propers 4 anys?reptes de Caldes en els propers 4 anys?reptes de Caldes en els propers 4 anys?reptes de Caldes en els propers 4 anys?reptes de Caldes en els propers 4 anys?
Caldes no pot créixer per sobre dels serveis que
pugui  oferir als nous veïns. Per tant, hem d’acabar
amb l’actual precarietat i adequar la situació a  la
població actual. Després, caldrà  planificar el
creixement.  Hem de posar punt final al POUM i
crear zones d’equipaments per a habitatges de
protecció oficial pels joves, centres de dia per a  la
gent gran, guarderies, escoles i instituts, jardins,
local d’oci per als joves, etc.

L’Ajuntament ha de controlar les obres del municipi
a través de la figura del vigilant d’obra. No hi pot
haver gent que faci obres sense permís mentre
que els altres paguen tot tipus de permisos i taxes.

Hem de conformar una gestió directa des de
l’Ajuntament de tots els nuclis del  municipi, amb
un calendari acordat amb aquests nuclis satèl·lit  i
que participin i  gestionin les partides municipals
per a obres o manteniment d’equipaments.  És
important que siguem un municipi cohesionat.
Atenció a la gent gran: Cal resoldre els problemes
individuals i l’assistència a domicili mentre no

tinguem la residència de dia o el geriàtric.

L’educació: Els edificis de col·legis i instituts i
guarderies són molt importants però no ens hem
d’oblidar de les «assignatures no reglades», amb
campanyes informatives i de sensibilització  sobre
el respecte als altres, la violència, el respecte al
medi ambient... i fomentar l’esport.

Caldes ha d’apostar fort per la mobilitat i acostar-
nos a la futura estació de l’AVE, per la qual també
estan interessats els nostres veïns de Sils,
Maçanet, Blanes...  Caldes està en el nucli més
important de comunicacions del nord de Catalunya
(aeroport - Eix Transversal- Estació de l’AVE) i no
ho podem desaprofitar en benefici dels ciutadà, el
comerç i el turisme.  Tot això sense oblidar-nos de
les necessitats de mobilitat urbana del municipi.

Hem de planificar un turisme de qualitat per a
Caldes que tingui estabilitat i per a això hem de fer
un esforç creatiu per fer  que hi participin les àrees
comercials, culturals i d’oci.

Quina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partitQuina serà la postura del vostre partit
davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?davant de l’equip de govern?
És evident que gairebé tots els partits que hem
participat en les eleccions teníem punts en comú.
Per tant, difícilment no poguem arribar a acords.
Una altra cosa serà  com s’executin. Possiblement
aquest serà el punt de desacord

Creieu que podreu arribar a acords en elsCreieu que podreu arribar a acords en elsCreieu que podreu arribar a acords en elsCreieu que podreu arribar a acords en elsCreieu que podreu arribar a acords en els
aspectes més importants?aspectes més importants?aspectes més importants?aspectes més importants?aspectes més importants?
No dubtaré a arribar a conformar acords en
qualsevol tipus d’aspecte si coincidim en els
plantejaments de com resoldre’ls

Creieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà unaCreieu que l’equip de govern tindrà una
legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?legislatura fàcil estant en minoria?
No li serà fàcil governar en minoria per un motiu
elemental: possiblement els partits de l’oposició
coincidirem en en opinions contràries a la de l’equip
de govern al llarg dels pròxims quatre anys
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EL PRIMER PLE RATIFICA EL CARTIPÀS MUNICIPAL I
REBUTJA LA PROPOSTA DE RETRIBUCIONS A L’ALCALDE I
REGIDORS
El 28 de juny es va celebrar el primer ple extraordinari,
que va servir per definir els representants de diferents
òrgans municipals així com la periodicitat de
convocatòria i l’atribució de funcions.  Per últim, es va
tractar la retribució de l’alcalde i regidors, una qüestió
que va causar la primera topada oberta entre equip
de govern i oposició.

RETRIBUCIONS DE L’ALCALDIA I DELSRETRIBUCIONS DE L’ALCALDIA I DELSRETRIBUCIONS DE L’ALCALDIA I DELSRETRIBUCIONS DE L’ALCALDIA I DELSRETRIBUCIONS DE L’ALCALDIA I DELS
REGIDORSREGIDORSREGIDORSREGIDORSREGIDORS
La proposta presentada per l’equip de govern establia
per a l’alcalde una retribució de 30.000 euros a l’any
per una dedicació a temps parcial d’un mínim de 130
hores  mensuals; per al regidors amb tinença
d’alcaldia, 17.000 euros a l’any per una dedicació a
temps parcial d’un mínim de 80 hores mensuals; i pel
regidor sense tinença d’alcaldia, 13.000 euros anuals
per una dedicació a temps parcial de 60 hores.

L’oposició en bloc va tombar la proposta en
considerar que les xifres són excessives.  Salvador
Balliu, de CiU va considerar els 30.000 euros mensuals
de correctes si fossin a dedicació completa.  Marcel
Vila, d’ERC-AM hi va coincidir i va considerar que la
xifra que el seu grup veia adequada per a l’alcalde era
de 25.000 euros, que va comparar amb el que va
cobrar ell mateix en l’anterior legislatura.  David
Lacoma, del PSC-PM, va avisar del perill de
«professionalitzar els polítics» i el cap d’IC-EV-EUiA,
Victoriano Ramos va argumentar que la diferència
entre les atribucions de l’any passat i la proposta de
l’equip de govern era massa gran.

L’alcalde, Joan Colomer, es va mostrar perplex per
l’actitud dels partits de l’oposició en considerar que
en les reunions prèvies no havien mostrat cap rebuig
a la proposta.  Va manifestar que la dedicació de
l’alcaldia no era exclusiva però que s’hi acostava i va
afirmar que el mínim de 130 hores serien a la pràctica
més.  Va assenyalar que la proposta s’emmarca dins
de les recomanacions de l’Associació Catalana de
Municipis i va retreure als regidors de l’oposició que

fessin comparacions de les xifres amb dades de fa 4
anys. L’alcalde va argumentar que l’augment de les
atribucions va lligat al creixement de la població i del
pressupost municipal. Per últim va qualificar d’injustícia
la retirada de la proposta i va retreure a l’anterior
equip de govern que fa 4 anys aprovés una proposta
semblant (29.800 euros a dedicació exclusiva). Els
partits polítics estan ara conversant per tal d’arribar
a un acord i consensuar una proposta que satisfaci
totes les parts.

Prèviament al tractament d’aquest punt,  es van
establir les delegacions de funcions i es va definir  el
calendari de diversos elements de la política municipal.
Alguns punts eren simplement informatius perquè són
competència de l’alcaldia mentre que d’altres es varen
sotmetre a votació.

CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALSCONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALSCONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALSCONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALSCONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
La proposta va ser aprovada per unanimitat:
-PIC. N’és el portaveu Joan Colomer i Llinàs
-CiU. N’és el portaveu Pere Oliveras i Ferrerós
-ERC-AM. N’és el portaveu Marcel Vila i Domènech i
-PSC-PM. N’és el portaveu David Lacoma i Pérez
-ICV-EUIA-EPM. N’és el portaveu Victoriano Ramos i
Alfonso

DELEGACIÓ DE FUNCIONS ALS REGIDORSDELEGACIÓ DE FUNCIONS ALS REGIDORSDELEGACIÓ DE FUNCIONS ALS REGIDORSDELEGACIÓ DE FUNCIONS ALS REGIDORSDELEGACIÓ DE FUNCIONS ALS REGIDORS
Joan Colomer Llinàs: Joan Colomer Llinàs: Joan Colomer Llinàs: Joan Colomer Llinàs: Joan Colomer Llinàs: Urbanisme i  Hisenda, així
com les atribucions que li són pròpies i inherents amb
el càrrec
Montserrat Vehí Casellas:Montserrat Vehí Casellas:Montserrat Vehí Casellas:Montserrat Vehí Casellas:Montserrat Vehí Casellas:  Aigua i Medi ambient,
obres i  serveis  i mobilitat.
Jordi Aparicio Español: Jordi Aparicio Español: Jordi Aparicio Español: Jordi Aparicio Español: Jordi Aparicio Español: Promoció econòmica i
turisme, Participació ciutadana i Comunicació.
Anna Maria Sàbat Mir:Anna Maria Sàbat Mir:Anna Maria Sàbat Mir:Anna Maria Sàbat Mir:Anna Maria Sàbat Mir: Governació, Serveis socials
i  Sanitat.
Israel Luque Sánchez: Israel Luque Sánchez: Israel Luque Sánchez: Israel Luque Sánchez: Israel Luque Sánchez: Ensenyament,  Esports i
Joventut.
Jordi Campeny Vall-llosera: Jordi Campeny Vall-llosera: Jordi Campeny Vall-llosera: Jordi Campeny Vall-llosera: Jordi Campeny Vall-llosera: Patrimoni històric,
Cultura i  Festes.
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TINENCES D’ALCALDIATINENCES D’ALCALDIATINENCES D’ALCALDIATINENCES D’ALCALDIATINENCES D’ALCALDIA
Primera:Primera:Primera:Primera:Primera: Montserrat Vehí Casellas
Segon: Segon: Segon: Segon: Segon: Jordi Aparicio Español
Tercera:Tercera:Tercera:Tercera:Tercera: Anna Maria Sàbat Mir
Quart: Quart: Quart: Quart: Quart: Israel Luque Sánchez

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERNMEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERNMEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERNMEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERNMEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
-Montserrat Vehí Casellas
-Jordi Aparicio Español
-Anna Maria Sàbat Mir
-Israle Luque Sánchez

CELEBRACIONS DE PLENSCELEBRACIONS DE PLENSCELEBRACIONS DE PLENSCELEBRACIONS DE PLENSCELEBRACIONS DE PLENS
Per unanimitat es va aprovar que es celebrin plens
l’últim dilluns de mes  a dos quarts de deu del vespre,
a la sala d’actes de la Casa Rosa. Si aquest dia  és
festiu  se celebrarà  l’endemà  amb el mateix caràcter.
El primer ple a celebrar amb aquest caràcter serà el
dia  24 de setembre de 2007.

CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVESCREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVESCREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVESCREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVESCREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES
La proposta de l’equip de l’alcaldia va ser aprovada
per unanimitat:
Hisenda i governacióHisenda i governacióHisenda i governacióHisenda i governacióHisenda i governació
PresididaPresididaPresididaPresididaPresidida pel  Sr. Alcalde
Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Anna  Mª Sàbat i  Mir,  Vicens
Gimeno i Prats, Marcel Vila i Domènech, David
Lacoma i Pérez, Victoriano Ramos i Alfonso,  Vocals
suplents: Salvador Balliu i Torroella, Francesc
Xavier Tresserras i Ribas

Urbanisme, Aigua  i Medi Ambient, Obres iUrbanisme, Aigua  i Medi Ambient, Obres iUrbanisme, Aigua  i Medi Ambient, Obres iUrbanisme, Aigua  i Medi Ambient, Obres iUrbanisme, Aigua  i Medi Ambient, Obres i
serveis, Mobilitatserveis, Mobilitatserveis, Mobilitatserveis, Mobilitatserveis, Mobilitat
PresididaPresididaPresididaPresididaPresidida pel Sr. Alcalde
Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Montserrat Vehí i Casellas,  Salvador
Balliu i Torroella, Marcel Vila i Domènech, David
Lacoma i Pérez, Victoriano Ramos i Alfonso
Vocals suplents:Vocals suplents:Vocals suplents:Vocals suplents:Vocals suplents: Pere Oliveras i Ferrerós i  Francesc
Xavier Tresserras i Ribas

Ensenyament, Esports, Joventut, BenestarEnsenyament, Esports, Joventut, BenestarEnsenyament, Esports, Joventut, BenestarEnsenyament, Esports, Joventut, BenestarEnsenyament, Esports, Joventut, Benestar
social, Sanitatsocial, Sanitatsocial, Sanitatsocial, Sanitatsocial, Sanitat
PresididaPresididaPresididaPresididaPresidida pel Sr. Alcalde
Vocals titulars:Vocals titulars:Vocals titulars:Vocals titulars:Vocals titulars: Israel Luque i Sànchez, Anna Mª
Sàbat i Mir, Pere Oliveras i Ferrerós, Francesc Xavier
Tresserras i Ribas, David Lacoma i Pérez, Victoriano
Ramos i Alfonso

Vocals suplents:Vocals suplents:Vocals suplents:Vocals suplents:Vocals suplents: Salvador Balliu i Torroella,  Marcel
Vila i Domènech
Promoció econòmica, Turisme, ParticipacióPromoció econòmica, Turisme, ParticipacióPromoció econòmica, Turisme, ParticipacióPromoció econòmica, Turisme, ParticipacióPromoció econòmica, Turisme, Participació
Ciutadana i comunicació, Patrimoni Històric,Ciutadana i comunicació, Patrimoni Històric,Ciutadana i comunicació, Patrimoni Històric,Ciutadana i comunicació, Patrimoni Històric,Ciutadana i comunicació, Patrimoni Històric,
Cultura i FestesCultura i FestesCultura i FestesCultura i FestesCultura i Festes
PresididaPresididaPresididaPresididaPresidida pel Sr. Alcalde
Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Vocals titulars: Jordi Aparicio i Español, Jordi
Campeny i Vall-llosera, Pere Oliveras i Ferrerós,
Francesc Xavier Tresserras i Ribas, David Lacoma i
Pérez, Victoriano Ramos i Alfonso
Vocals suplents: Vocals suplents: Vocals suplents: Vocals suplents: Vocals suplents: Salvador Balliu i Torroella, Marcel
Vila i Domènech

REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMESREPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMESREPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMESREPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMESREPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMES
Es va aprovar per unanimitat designar per als següents
organismes els següents representants de
l’Ajuntament:

-Al Consell d’iniciatives  locals per al Medi Ambient  de
les Comarques de Girona, Montserrat Vehí i Casellas.

- Al Consorci de l’aigua termal,  Joan Colomer i Llinàs,
Alcalde

- A la Comissió de Turisme de la Federación Española
de Municipios y Provincias, Joan Colomer i Llinàs,
Alcalde

- A  l’Associació de Turisme la Selva, Jordi Aparicio i
Español

- A la Comissió de delimitació del municipi, Joan
Colomer i Llinàs, Alcalde, Montserrat Vehí i
Casellas, 1ª Tinent d’Alcalde, Anna Maria Sàbat i
Mir, 3ª Tinent d’Alcalde, Maria Casadevall i Viñas,
Secretària- interventora, Robert Vidal i Palau,
funcionari tècnic.

- Junta Pericial Municipal del Cadastre: Joan Colomer
i Llinàs, Alcalde; Salvador Balliu i Torroella, Marcel
Vila i Domènech, David Lacoma i Pérez, Victoriano
Ramos Alfonso

-Agrupació de Defensa Forestal: Montserrat Vehí i
Casellas

- LOCALRET: Jordi Aparicio i Español
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L’objectiu de la participació ciutadana és establir la responsabilitat conjunta de tots els agents (ciutadans,
entitats, polítics i tècnics) en la construcció compartida d’allò públic. Això implica iniciar una nova manera de
treballar conjuntament. No hi ha participació sense diàleg,
escolta, debat, negociació, suma d’esforços i consens.

Des de la Regidoria de Participació es pretén crear
nous espais participatiusespais participatiusespais participatiusespais participatiusespais participatius que permetin recollir
tot tipus d’idees, opinions i propostes, per exposar-
les públicament, per debatre-les i per prioritzar-
les, amb la finalitat de construir noves experiències
i apropar la gestió municipal als interessos dels
ciutadans i ciutadanes.

Un dels reptes de la nova regidoria
es, com ja s’ha fet en altres
municipis, el de dotar al municipi
d’un reglament de participació
ciutadana i donar veu als ciutadans
i ciutadanes a partir de la creació
de consells sectorials i de barri.

La primera acció que es durà a terme serà la
celebració d’unes jornades de participació sobre
el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)
al setembre, amb l’objectiu de debatre sobre
diferents aspectes claus en el plantejament
urbanístic i el creixement territorial de Caldes de
Malavella. Aviat rebreu més notícies sobre aquest
nou procés participatiu.

Per a qualsevol consulta o informació complementaria podeu adreçar-vos a l’Ajuntament de Caldes de
Malavella o bé a l’adreça electrònica: participació@caldesdemalavella.catparticipació@caldesdemalavella.catparticipació@caldesdemalavella.catparticipació@caldesdemalavella.catparticipació@caldesdemalavella.cat
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LA TROBALLA D’EINES CONFIRMA LA PRESÈNCIA HUMANA
EN EL CAMP DELS NINOTS

Les excavacions en el Camp dels Ninots que es varen
fer durant la segona quinzena de maig han tret a la
llum 3 ganivets de quars i sílex així com una setantena
de restes de pedres que es van fer servir per fer
aquest tipus d’instruments. Tot i que en altres
campanyes ja s’havia detectat alguna resta
arqueològica les troballes recents reforcen la idea que
el Camp dels Ninots va tenir presència humana i més
tenint en compte que l’àrea que s’ha explorat és
encara molt petita, de 9 metres quadrats. Això obre
noves expectatives de cara a campanyes properes i
enriqueix el registre històric del jaciment ja que les
troballes datarien des dels 20.000 – 30.000 anys cap
a endarrera, mentre que  fins ara s’havien trobat
abundants restes d’aproximadament 3.000.000 –
3.500.000 anys.

La campanya d’aquesta primavera doncs ha servit
per començar a explorar els nivells més superiors, on
es preveu trobar en properes actuacions més restes
d’activitats humana però ha continuat també en els
estrats més antics on en anys anteriors es varen trobar
les espectaculars restes de rinoceront i de bòvids. No
s’hi han localitzat restes tan importants ni
espectaculars però l’equip ha continuat recopilant
abundants mostres de fulles, arrels, peixos que ara,
en una fase d’estudi i amb tota la informació d’altres
campanyes, ajudaran a aprofundir en la reconstrucció
de l’entorn en aquella època en molts aspectes
(faunístic, florístic, climatològic, geològic...). El marge

per continuar treballant en el camp és encara molt
gran ja que fins ara s’ha estat treballant en una
seqüència d’uns 15 metres de profunditat d’una àrea
reduïda però els estudioses creuen que el volcà podria
tenir una seqüència de 50 metres.

La presentació de la campanya es va fer el 31 de
maig passat i va servir per mostrar el motlle del
rinoceront que es va trobar l’any passat, el més complet
de la seva espècie trobat en el món. Hi van assistir
Gerard Campeny, Bruno Gómez i Robert Sala,
codirectors del projecte de recerca del Camp dels
Ninots i l’alcalde de Caldes, Marcel Vila. Els
investigadors varen destacar la importància que
suposa la confirmació d’un nivell arqueològic per la
riquesa del jaciment i van insistir en la intenció de
treballar en 3 vessants: la recerca, la docència i la
socialització. En aquest sentit, varen anunciar que ja
s’han establert converses entre la Conselleria de
Cultura, l’Institut Català de Paleoecolgia Humana i
l’Ajuntament de Caldes per tal de crear un museu i un
centre d’Interpretació que permetin acollir les restes
del jaciment que s’han trobat i que s’aniran trobant
així com un espai de recerca i divulgació al voltant del
Camp dels Ninots.

L’equip va destacar que estan treballant en la
publicació d’articles en revistes de prestigi mundial i
que editaran un llibret divulgatiu que reculli les
xerrades que es varen fer aquest hivern i que varen
aplegar més d’un miler de persones.

Explicacions de dos dels codirectors. Foto: Albert Torrent Diverses restes d’activitat humana. Foto: Albert Torrent
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SANT JORDI I VIGÍLIA
L’Ajuntament va organitzar durant la vigíla de Sant
Jordi una jornada festiva a la plaça de la Selva. Les
entitats hi van instal·lar paradetes i una empresa hi va
muntar diversos jocs tradicionals i d’habilitat. A més,
al vespre i a la plaça Amical de Mathausen es van
oferir vols en globus. En la diada de Sant Jordi,
llibreries, botigues de flors i entitats van vendre llibres
i roses entre altres productes. També es va fer el
lliurament del concurs de microliteratura i l’espectacle
infantil que podreu veure en l’espai de la biblioteca.
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CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DE LA CASA ROSA
El cap de setmana del 15 al 17 de juny es van celebrar els 25 anys de la Casa Rosa. Per aquest ordre, podeu veure
les fotos del concert de divendres de la Cobla Internacional Orquestra Montgrins; les activitats de dissabte,
consistents en l’Ofici solemne, les sardanes, la descoberta de la placa amb tots els alcaldes de Caldes de l’època
democràtica, del dinar; i els actes del diumenge: l’espectacle amb el grup infantil Trambòtics i el ball a càrrec de
la Cristina. En la pàgina següent veureu l’entrevista al president de la l’Associació de Gent Gran de la Tercera Edat
Casa Rosa
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ENTREVISTA AL PRESIDENT, GENERÓS CIURANA
Què representen els 25 anys de la Què representen els 25 anys de la Què representen els 25 anys de la Què representen els 25 anys de la Què representen els 25 anys de la Casa RosaCasa RosaCasa RosaCasa RosaCasa Rosa
per l’Associació de gent de la tercera edat?per l’Associació de gent de la tercera edat?per l’Associació de gent de la tercera edat?per l’Associació de gent de la tercera edat?per l’Associació de gent de la tercera edat?
És molt important per a nosaltres. Cal pensar que cap
edifici dels avis a les comarques de Girona no ha
arribat a aquest xifra. La Casa Rosa es mereixia
aquesta celebració perquè és un edifici emblemàtic.
Vull agrair el primer president, en Joaquim Tauleria i la
regidora de Benestar i família de l’època, Maria Àngels
Masllorens i la gent que ha vingut posteriorment.

Quina valoració feu dels actesQuina valoració feu dels actesQuina valoració feu dels actesQuina valoració feu dels actesQuina valoració feu dels actes
d ’an iversar i?d ’an iversar i?d ’an iversar i?d ’an iversar i?d ’an iversar i?
Pels comentaris que hem anat sentit, tot va
sortir bastant rodó. Va ser un acte molt bonic
destinat no només a la gent gran ja
que les entitats hi van col·laborar
activament i es van organitzar
activitats obertes a tothom. Més
que un acte dels avis va ser un acte
del poble per celebrar els 25 anys
de la Casa Rosa. Volem agrair les
entitats i els polítics que van
assistir i col·laborar en els actes.
Els socis n’estan contents i només
hem rebut que felicitacions. Dels
625 socis de l’entitat, 425 van
assistir en el dinar. Fins i tot,
després de la celebració, ara en
els balls dels diumenges hi ve més
gent!

Quan fa que funciona la junta?Quan fa que funciona la junta?Quan fa que funciona la junta?Quan fa que funciona la junta?Quan fa que funciona la junta?
La junta actual fa 7 anys que està formada. Els estatuts
preveuen que el mandat és per 3 anys però que
acabats aquests es pot demanar una pròrroga de 3
anys més en assemblea. Vam demanar a més
d’allargar-lo 1 any més per poder organitzar els actes
dels 25 anys de la Casa Rosa. El mandat doncs
s’acabarà el febrer de 2008.

Preveieu continuar?Preveieu continuar?Preveieu continuar?Preveieu continuar?Preveieu continuar?
La meva intenció és de deixar el càrrec i em consta
que hi ha membres de la junta que també tenen
aquesta idea. De totes maneres ara som 10 persones

a la junta més les parelles, amb la qual cosa arribem a
la vintena de persones. Costa de trobar un relleu
perquè la gent s’ho vol passar bé però fer-se càrrec
de l’organització costa.

Quina valoració feu d’aquests 7 anys?Quina valoració feu d’aquests 7 anys?Quina valoració feu d’aquests 7 anys?Quina valoració feu d’aquests 7 anys?Quina valoració feu d’aquests 7 anys?
Bona, hem treballat amb moltes ganes i la majoria de
socis estan contents de la feina. En aquests anys s’ha
construït la sala annexa, s’han arreglat els despatxos,

la sala d’espera, s’ha instal·lat un ordinador,
armaris, s’ha adquirit un equip de música... Els

llibres de comptes s’han portat bé de
manera que ara hi ha com a mínim els
mateixos diners que quan vàrem entrar.
Creiem però que els diners que hem

ingressat no s’han de guardar i
que caldrà gastar-los pel soci.

Algun projecte de futur?Algun projecte de futur?Algun projecte de futur?Algun projecte de futur?Algun projecte de futur?
La meva il·lusió és que abans
de marxar puguem deixar

encarrilat que tot l’edifici de la
Casa Rosa sigui pels avis. L’actual
espai està bé però ens falta un
espai lúdic i cultural, amb
biblioteca, sala audiovisual, espai
per labors, exposicions... L’espai
de la sala de plens, dels jutjats, de
joventut i del Consell Comarcal
donen per molt i pensem que seria
bo disposar de tots aquests espais

quan tots els serveis es traslladin al nou edifici de
l’Ajuntament. També tenim intenció de fer una vitrina
per exposar records, trofeus, medalles...

Teniu alguna altra inquietud?Teniu alguna altra inquietud?Teniu alguna altra inquietud?Teniu alguna altra inquietud?Teniu alguna altra inquietud?
Sí, així com a altres pobles hi ha un únic esplai per a la
gent gran, a Caldes en tenim dos: un, la Casa Rosa,
que és l’esplai de la diversió i un altre, l’Espai Fundació
La Caixa que és l’esplai de la cultura. Jo crec que en el
seu moment no es va fer prou bé. El lògic seria que els
dos espais s’ajuntéssin i més quan, dels 200 socis que
té l’Esplai Fundació La Caixa, 180 també ho són de la
Casa Rosa.
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2a Diada esportiva
El dissabte 2 de juny passat es va celebrar la 2a diada esportiva en homenatge a Francesc Sala i Vilanova. La
jornada va ser organitzada per les entitats esportives de Caldes i per l’Escola Esportiva Municipal, amb el suport
de l’Ajuntament i va estar farcida d’activitats des de bon matí. L’oferta era ben variada ja que durant tot el matí es
van fer partits de voleibol, bàsquet, futbol sala, hoquei i tennis. També es van fer curses i una exhibició de
patinatge mentre que l’endemà diumenge es va organitzar una bicicletada.  Fotos: Albert Torrent.

Xerrades sobre la mainada
El divendres, 1 de juny es va fer la xerrada Com afrontar l’adolescència dels nostres fills al SES de Caldes, en una
activitat organitzada per l’AMPA del centre i amb el suport del CEIP Sant Esteve. Per la seva banda, l’AMPA de la
Llar d’infants Ninots va organitzar una altra xerrada sobre diversitat familiar.

Com afrontar l’adolescència dels nostres fills. Foto: A.Torrent Diversitat familiar. Foto: Albert Torrent
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TALLERS DE TEATRE DE FINAL DE CURS
Un any més, els tallers de final de curs arriben al teatre al
mes de juny. Nois i noies de 6 a 15 anys, pugen a l'escenari,
fent un cop de valentia. Els més petitons, de 1r a 3r van
fer una nova versió de les set cabretes: Les set cabretes,
el llop, el pare i el veí, de 4t. a 6è., van fer Sector 23, any
3623, uns extraterrestres molt humanitzats... Les noies
del taller d’iniciació, es varen llançar a fer un
Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu que, juntament amb
les dolces veus de les noies que cantaven, es va fer molt
amè. I els més grans, els nois i noies del Taller de Formació,
varen posar sobre l'escenari una obra escrita per dos
d'ells. Va ser un experiment molt bonic i una prova que els
ha fet apendre moltes coses. Demanar al carrer n’és el
títol. A l'entrada es va fer una petita exposició de fotos de
les colònies, amb moments molt divertits, un mural muntat
pels més grans del taller que, a més, rebien tothom que

entrava a veure el festival, ja ficats en els personatges de
l'obra.

Les set cabretes, el llop, el pare i el veí. Foto: Albert Torrent Sector 23, any 3623.  Foto: Albert Torrent

Somni d'una nit d'estiu. Foto: Albert Torrent Somni d'una nit d'estiu.  Foto: Albert Torrent

El públic. Foto: Albert Torrent
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Revetlla de Sant Joan, 23-24 de juny
Un any més el dissabte 23 de juny, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, la Colla Gegantera va organitzar una Súper Revetlla
de Sant Joan. A la Plaça Amical Mauthausen, enmig del soroll dels petards,
ens va delectar amb el seu Sopar de Revetlla. El menú especial de Sant
Joan, elaborat pels xefs de la Colla Gegantera, consistia en un plat combinat
de carn a la brasa, pa amb tomàquet i patates xips. I per postres, no podia
faltar la típica coca de Sant Joan amb crema, pinyons i fruita confitada. Tot
boníssim !. La presència de més de 300 comensals va fer que fos una gran
festa.  Després del sopar, hi va haver ball amb Ramon Grup i servei de bar
a càrrec de la Colla Gegantera. Foto: Ramon Torrent

Trobada de motos, 15 de juliol

La concentració, a la plaça de l’Ajuntament. Foto: S.Bartomeu El menjar Foto: Sussi Bartomeu

Diada del soci de l’Agrupació sardanista, 30 de juny

Ball de sardanes amb la Flama de Farners. Foto: A.Torrent Començant-se a entaular. Foto: Albert Torrent
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Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 de juliol

Diumenge 29, XV Marxa Popular de Sant Maurici. Foto: A.Torrent Un refrigeri merescut. Foto: Albert Torrent

Dissabte al matí, tir al plat. Foto: Albert Torrent Recobrant les forces. Foto: Albert Torrent

Divendres, 24 hores de futbol sala. El segon equip classificat:
l’equip de Can Quim. Foto: U.E. Caldes L’equip més esportiu: La Bruixeta de Caldes. Foto: UE Caldes
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Diumenge, 29 de juliol

A la tarda, II Festival de Patinatge artístic. Demostració de
Club Patí Caldes. Foto: A.Torrent

Les noies del Club Patí Olot mostrant un dels seus
espectacles reconeguts mundialment Foto: A.Torrent

Havent dinat, VIII Campionat de Botifarra. Foto: A.Torrent Els guanyadors, l’Emili i en Ramon. Foto: Albert Torrent

V torneig de tennis. Els jugadors hi varen suar la cansalada.
Foto: A.Torrent

El guanyador, Àlex Casas, al mig. A l’esquerra, Carles Gil,
segon.  Ala dreta, Josep Ma. Parera, tercer. Foto: A.Torrent
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Dijous 2 i divendres 3 d’agost

Ja som divendres! Cercavila de la Colla Gegantera. Foto: Albert
Torrent Ball a la plaça de l’Aigua: Foto: Albert Torrent

Uns que s’hi posen bé... Foto: A.Torrent ... i uns altres que també! Foto: Albert Torrent

Dijous: I Mostra Gastronòmica de Festa Major. Els
col·laboradors. Foto: Albert Torrent Qui es quedarà el plat? Foto: Albert Torrent
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Divendres 3 d’agost

El públic, sempre fidel. Foto: Albert Torrent
Els bascos Betagarri varen fer ballar i saltar tothom.Després
varen tocar Rauxa i el grup local Zedna. Foto: A.Torrent.

El pregoner, en Ventura Cantó. Foto: Albert Torrent
Després de la traca, havaneres amb el grup Bergantí. Foto:
Albert Torrent

Tot a punt pel pregó. Foto: Albert Torrent La gent, expectant. Foto: Albert Torrent
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Dissabte 4 d’agost

El ball final. Foto: Albert Torrent
No hi ha descans! Ara, sardanes amb la Flama de Farners.
Foto: A. Torrent

Els gegants de Caldes tanquen la XX Trobada de Gegants.
Els grallers i timbalers hi varen posar la fressa. Foto:
A.Torrent

Dissabte! Els menuts també varen tenir concert amb les noves
Macedònia Foto: A.Torrent Els nens no s’ho varen perdre. Foto: Albert Torrent
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Dissabte, 4 d’agost

Ball amb Albert Grup. Foto: Albert Torrent
A la matinada, Los Fulanos (foto) i Loca Histeria. Foto:
Albert Torrent

Ens persegueixen! Foto: A.Torrent Espectacle final. Foto: Albert Torrent

Arriba l’hora de l’olor de pólvora i de la pluja de foc! Correfoc
amb Pim Pam Pum Foc. Foto: A.Torrent Cobriu-vos! Foto: Albert Torrent
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Diumenge, 5 d’agost

Espectacle amb Rolacirc. Foto: Albert Torrent A la tarda, baixada i remullada de carretons Foto: A.Torrent

Les puntaires de Caldes. Foto: A.Torrent Jocs per a menuts i grans. Foto: Albert Torrent

Diumenge (molt) de matí. Campionat Agility de Gossos. Foto:
Albert Torrent Trobada de puntaires. Foto: Albert Torrent
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Diumenge, 5 d’agost

La secció juvenil. Foto: Albert Torrent La Coral infantil. Foto: Albert Torrent

Algú hi va perdre bous, esquelles i ases... Foto: A.Torrent
Gran Concert de la Festa Major a càrrec de la Coral
Cantaires. Foto: Albert Torrent

Aquests són perillosos! Foto: A.Torrent La Burricada, de potes enlaire. Foto: Albert Torrent
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Dilluns, 5 d’agost

La primera dama va ser la Cristina Hernández, el primer cavaller, en Pau Xicres i el segon, en Robert Roca. Foto: Albert Torrent

Nombrós públic en el concert de la Maravella. Foto: A.Torrent
La pubilla, Andrea Rovira, i l’hereu, Oriol Carreras, obrint el
ball després de l’elecció. Foto: Albert Torrent

El dilluns, tothom es va posar d’acord per anar-se a remullar.
Foto: A.Torrent Un que se’n va de canto! Foto: Albert Torrent



34

Dimarts, 7 d’agost

Ball amb el grup Els Elegants. Foto: Albert Torrent
Últim acte de la Festa: El grup Traspunt presenta Venus al
descobert. Foto: Albert Torrent.

Foto de la junta amb l’alcalde i regidors. Foto: Albert Torrent

Dimarts, els avis surten de missa. Foto: Albert Torrent
Després del ball amb Vicenç, pica pica per a tothom. Foto:
Albert Torrent
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Exposicions i concursos

Exposició de puntes, manualitats i artesanies. Foto: A.Torrent
Aquest any hi havia motius referents a l’aigua. Foto:
A.Torrent

El guanyador del 2n premi del VI Concurs de pintura ràpida.
Foto: Albert Torrent L’obra guanyadora. Foto: Albert Torrent

Mòduls ferroviaris en escala HO i N Foto: A.Torrent Arriba el tren! Foto: Albert Torrent
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La vida dels pioners és sempre difícil perquè solen estar incompresos, ignorats o menyspreats (o les tres coses
alhora). Si a sobre de pioner ets dona i ens situem a l’època de la postguerra espanyola, la cosa encara es deu
complicar més pels prejudicis socials que tot plegat devia despertar. És el cas de la Dolors Feijoo, coneguda
com la Lola la retratista. La Lola va ser la primera fotògrafa de reportatges de les comarques gironines i això li
va suposar nombrosos problemes. Però gràcies al suport del seu marit, en Mateu Oliveras, va continuar amb la
seva feina. L’objectiu de l’entrevista era parlar de la vida de la Lola però m’adono que és difícil destriar entre
dues persones que han compartit tant. I encara ho veig més clar quan, acabada l’entrevista em diu: «destaca
sobretot que gairebé tot el que sé ho dec a en Mateu: ell em va ensenyar a escriure, a llegir, a fotografiar i fins
i tot, gràcies a ell vaig ser la tercera dona a treure’m el carnet de conduir a Caldes».  Valgui doncs, aquesta
entrevista a la Lola, com a homenatge a en Mateu Oliveras.

LOLA, LA RETRATISTA

-Com va ser que vivint a Galícia, arribessis a-Com va ser que vivint a Galícia, arribessis a-Com va ser que vivint a Galícia, arribessis a-Com va ser que vivint a Galícia, arribessis a-Com va ser que vivint a Galícia, arribessis a
Cata lunya?Cata lunya?Cata lunya?Cata lunya?Cata lunya?
-Vaig anar a viure a Madrid als 10 anys perquè la meva
mare es va casar per segona vegada. A la postguerra,
a l’any 1942, quan tenia 16 anys, vaig anar a visitar el
meu germà que era caporal militar i vivia a Sant Joan
de les Abadesses (Ripollès).
Com que hi havia feina a la
colònia Espona, m’hi vaig
quedar.

-A Sant Joan va ser on-A Sant Joan va ser on-A Sant Joan va ser on-A Sant Joan va ser on-A Sant Joan va ser on
vares conèixer envares conèixer envares conèixer envares conèixer envares conèixer en
Mateu. . .Mateu. . .Mateu. . .Mateu. . .Mateu. . .
-Sí, tot va venir d’una
juguesca. En Mateu coneixia
el meu germà i un dia que ell
tocava a Sant Joan, el meu
germà li va comentar que
havia arribat una madrilenya
i entre els companys es van
jugar 5 duros a veure qui la
trauria a ballar. Després de
cantar una cançó a
l’orquestra, en Mateu va
baixar i el meu germà ens va
presentar. Em va convidar a ballar i jo li vaig dir que no
en sabia (tot i que sí que en sabia) però vàrem anar
xerrant i al final vàrem ballar. Vam quedar de trobar-
nos una altre dia per fer un volt i vàrem començar a
festejar. Ens vàrem casar l’any 1954, quan jo tenia 18
anys i ell 26.

-Com vàreu fer el pas de venir a Caldes?-Com vàreu fer el pas de venir a Caldes?-Com vàreu fer el pas de venir a Caldes?-Com vàreu fer el pas de venir a Caldes?-Com vàreu fer el pas de venir a Caldes?
-Ell tocava la tenora amb la Principal de Sant Joan de
les Abadesses i també hi feia de cantant amb la seva
germana. L’any 1954 van contactar amb ell en Lluís
Ferrer i en Narcís Vendrell, de l’Orquestra Maravella,
que l’havien vist tocar i li van proposar d’unir-s’hi. El

seu pare l’hi va animar i va estar
una temporada anant i venint de
Sant Joan a Caldes però al final
vàrem venir a viure aquí, al pis de
Can Barris, al costat del Casino.
Jo ja estava embarassada del meu
fill gran, l’Àngel.

-D’on va sorgir la idea de-D’on va sorgir la idea de-D’on va sorgir la idea de-D’on va sorgir la idea de-D’on va sorgir la idea de
dedicar-vos a la fotografia?dedicar-vos a la fotografia?dedicar-vos a la fotografia?dedicar-vos a la fotografia?dedicar-vos a la fotografia?
-En Mateu ja havia treballat a
Ripoll de fotògraf i compaginava
la feina amb la música. Vàrem
començar amb la idea de fer fotos
de carnet, que revelàvem a casa
mateix, penjant les fotografies de
fils. Més endavant vàrem llogar el
local d’en Perxachs (davant del
Casino) i vàrem començar amb la
idea de fer fotos de carnet. Vàrem

comprar una màquina i em va ensenyar a revelar les
fotos. Llavors, de mica en mica vàrem anar ampliant el
negoci, comprant una ampliadora i revelant amb
plaques. Tot amb un procés molt manual i fins i tot en
Mateu es feia ell mateix aparells de forma artesanal o
encarregant-los a lampistes. D’aquesta feina me

La Lola el dia de l’homenatge que li van fer les Dones
per Caldes el 23 de febrer. Foto: Albert Torrent
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n’encarregava bàsicament jo perquè en Mateu tocava
molt amb l’Orquestra Maravella. Tot i això, quan feia
les fotos de carnet, les hi enviava estigués on estigués
ell tocant i ell les retocava (en treia les arrugues, els
cabells, altres imperfeccions ...) i les fixava des del
negatiu. Un cop fet, me les tornava i jo en feia els
contactes. Segons on estigués en Mateu, podíem trigar
entre 8 i 20 dies per tenir les fotos!
De mica en mica vàrem anar adquirint més material,
com una ampliadora i un flaix combi (un flaix que es
duia amb una maleta i que funcionava amb aigua
destil·lada, que es connectava amb un endoll a la
càmera). Això em va permetre començar a fer
reportatges de quintos, de festes del poble, fotos per
l’Ajuntament, per la Festa Major, per l’Orquestra...

-Devia ser difícil aquesta feina pel fet de ser-Devia ser difícil aquesta feina pel fet de ser-Devia ser difícil aquesta feina pel fet de ser-Devia ser difícil aquesta feina pel fet de ser-Devia ser difícil aquesta feina pel fet de ser
dona. . .dona. . .dona. . .dona. . .dona. . .
-Sí al poble vaig ser molt criticada i es deia que
m’entenia amb els nois i que era una noia fàcil només
pel fet de tenir aquesta feina. Fins i tot els quintos
miraven de tocar-me. Em vaig proposar seriosament

de plegar però en Mateu va insistir que havia de
continuar. La meva feina. I així ho vaig fer.

-I el negoci va anar funcionant...-I el negoci va anar funcionant...-I el negoci va anar funcionant...-I el negoci va anar funcionant...-I el negoci va anar funcionant...
-Sí. T’hi guanyaves relativament bé la vida fent fotos.
Cal pensar que cap als anys 60 a Caldes només hi
havia 3 o 4 persones que tinguessin màquina de fer
fotos. Vàrem poder estalviar per comprar-nos una
casa, un cotxe i amb els diners que en Mateu guanyava
de l’Orquestra, vam poder pagar els estudis dels nens
als Maristes perquè volíem que anessin a un col·legi
de pagament.

-Així amb tantes poques càmeres devies tenir-Així amb tantes poques càmeres devies tenir-Així amb tantes poques càmeres devies tenir-Així amb tantes poques càmeres devies tenir-Així amb tantes poques càmeres devies tenir
gairebé l’exclusiva. Quants caldencs deusgairebé l’exclusiva. Quants caldencs deusgairebé l’exclusiva. Quants caldencs deusgairebé l’exclusiva. Quants caldencs deusgairebé l’exclusiva. Quants caldencs deus
haver retratat al llarg d’aquests temps?haver retratat al llarg d’aquests temps?haver retratat al llarg d’aquests temps?haver retratat al llarg d’aquests temps?haver retratat al llarg d’aquests temps?
-Ui, pràcticament tothom! Compta que només parlant
de casaments vaig arribar a fer-ne 30 en un any!

-Conserves totes aquestes fotos?-Conserves totes aquestes fotos?-Conserves totes aquestes fotos?-Conserves totes aquestes fotos?-Conserves totes aquestes fotos?
-Els conservo en negatius, plaques... tot i que alguns
es van perdre per un degoter que vàrem tenir a la

La Lola de jove.

Una màquina que en Mateu va fer semiartesanalment

La Lola i el seu cotxe
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botiga. El que passa és que tinc tot el material en caixes
i sense ordenar. El meu fill en Santi m’ha dit algun cop
d’ordenar-les però hi hauria molta feina. A més, les
plaques segurament s’hauran enganxat i les fotos es
deuen haver perdut.

-Quin és el tipus de feina que t’agradava més?-Quin és el tipus de feina que t’agradava més?-Quin és el tipus de feina que t’agradava més?-Quin és el tipus de feina que t’agradava més?-Quin és el tipus de feina que t’agradava més?
-Els casaments perquè jo era de la broma i l’ambient
acompanyava. De totes maneres, en els casaments
no passa com ara que contractaves la feina. Feies les
fotos, les numeraves i llavors les oferies als nuvis i
convidats. Sovint les enviava contra reemborsament i
si no els agradava, les tornaven i et quedaves sense
vendre-les!

-Hi ha alguna foto que t’hagi fet-Hi ha alguna foto que t’hagi fet-Hi ha alguna foto que t’hagi fet-Hi ha alguna foto que t’hagi fet-Hi ha alguna foto que t’hagi fet
gràcia de fer?gràcia de fer?gràcia de fer?gràcia de fer?gràcia de fer?
-Em va agradar fotografiar el moment en
què enderrocaven el balneari Soler. Hi
érem en Mateu, en Santi (el meu fill petit)
i jo. Vàrem aconseguir captar ben bé la
sensació d’enderrocament de l’edifici. Va
ser dels primers edificis a les comarques
de Girona que es va enderrocar per
esfondrament amb dinamita.

-I va anar passant el temps...-I va anar passant el temps...-I va anar passant el temps...-I va anar passant el temps...-I va anar passant el temps...
-En Mateu va deixar l’Orquestra Maravella
i se’n va anar als Estels. A Lloret, li varen
fer la proposta primer de treballar en el
laboratori i, després, de fer de corredor
de fotografies i va acceptar-la.
S’organitzava les rutes i solia arribar fins
a Sabadell i Terrassa, on deixava i recollia
el material. Cada dia podia fer entre 300 i
400 quilòmetres. Per això els cotxes ens
duraven 3 o 4 anys. Una vegada l’hi van
robar i el van trobar a Andorra amb les
fotos llançades però això sí, sense els
diners.

-Deus guardar moltes anècdotes...-Deus guardar moltes anècdotes...-Deus guardar moltes anècdotes...-Deus guardar moltes anècdotes...-Deus guardar moltes anècdotes...
-Sí, en puc explicar algunes. Un cop el meu
marit va anar a tocar a Lleida i van regalar
als músics una caixa de pomes. Quan va
arribar a casa jo era al laboratori a les
enfosques i n’anava menjant mentre

revelava les fotos. Em vaig fixar que queia alguna cosa
i vaig obrir els llums. Vaig veure que les pomes estaven
plenes de cucs!

Tinc una altra anècdota sobre en Jordi Pujol. Estava
fent un reportatge de la seva visita a Cassà de la Selva
quan es va acabar el rodet de fotos. Em vaig ajupir a
terra per rebobinar i canviar-lo i quan em vaig aixecar
vaig veure que estava encerclada per 3 o 4
guardaespatlles. L’expresident de la Generalitat s’hi
va atansar i va preguntar què passava. Jo li vaig
contestar que s’havia acabat el rodet i ell li va
contestar: «canvia el rodet i no en facis cas d’aquesta
gent». Més endavant, en un altre moment, va demanar
a la gent que no s’acostés tant a ell perquè jo li havia
de fer fotos.

Imatge de l’enderrocament del Balneari Soler

La Lola en primer terme amb una foto que es va fer amb la Trinca
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També m’he trobat amb diferents mossens que no em
deixaven pujar a l’altar per fer fotografies pel fet de
ser dona o, en algun cas, perquè estava embarassada.
Una altra experiència a destacar va ser durant l’aiguat
de 1982. Jo havia d’anar a Sant Maurici a fer un
reportatge d’un casament. Quan
anava cap a l’ermita, a l’alçada de
Malavella Park, queia tanta aigua
que un mur va cedir. El cotxe es va
entravessar i l’aigua se’l va endur
cap a la riera. Jo volia sortir però no
podia obrir la porta i l’aigua m’anava
pujant fins al pit. Jo anava cridant:
«Mateu! Mateu...!» però ell no hi era.
Se’m va acudir d’obrir les finestres i
així vaig poder sortir, arrossegant-
me per la riera. Uns veïns em van
donar roba eixuta i vaig tornar al
poble. Part de la comitiva del
casament tampoc no va poder anar
a Sant Maurici i els nuvis van tornar
per les Mateues i es van acabar
casant a la Fonda Esteba. Jo hi vaig
arribar quan ja estaven acabant les
celebracions i no vaig poder fer el
reportatge. Allà em vaig trobar en
Mateu preocupat, que no sabia què
m’havia passat.

-Fotografies ara, encara que-Fotografies ara, encara que-Fotografies ara, encara que-Fotografies ara, encara que-Fotografies ara, encara que
sigui per afició?sigui per afició?sigui per afició?sigui per afició?sigui per afició?
-No, he deixat la càmera gairebé
completament. De vegades ens
n’anem d’excursió i me la deixo, no
hi trobo al·licient. És una càmera de
rodet normal d’enfocar i apretar el
botó. El meu fill insisteix que me’n
compri una de digital però, si jo no
tinc ni ordinador ni res!

-L’ofici ha tingut continuïtat en la família amb-L’ofici ha tingut continuïtat en la família amb-L’ofici ha tingut continuïtat en la família amb-L’ofici ha tingut continuïtat en la família amb-L’ofici ha tingut continuïtat en la família amb
una botiga a Cassà que porta el fill petit...una botiga a Cassà que porta el fill petit...una botiga a Cassà que porta el fill petit...una botiga a Cassà que porta el fill petit...una botiga a Cassà que porta el fill petit...
-Sí, en Santi tenia un company al servei militar que
tenia un laboratori i quan tenien festa hi anava a fer
fotos. S’hi va aficionar i el Mateu li va dir que si li
agradava hi havia una botiga de fotografia a Cassà, la
Jaime, que havia tancat. Vàrem agafar el negoci el

1981  i vàrem arreglar la botiga. En aquell moment en
Mateu es va fer càrrec de la botiga de Caldes i jo, la de
Cassà. Quan en Santi va tornar de la mili deia que ara
no es volia dedicar a la fotografia i va estar un any i
mig treballant en la impremta a Caldes. El pare però li

va fer treure el carnet de fotògraf i
al final li va agradar. Jo en aquest
temps vaig estar 2 o 3 anys anant i
venint de Caldes a Cassà i com que
donava més la botiga de Cassà, de
vegades tancàvem la de Caldes.

Així doncs, la botiga de Cassà va
fer el seu camí amb en Santi i la seva
muller al capdavant mentre que la
de Caldes, al final, va tancar el 1994
per motius de salut d’en Mateu, que
després d’una llarga malaltia va
traaspassar el 2002. La Lola
m’ensenya amb nostàlgia fotos i
plaques commemoratives pòstumes
del seu marit (Caldes, Sant Quirze de
Besora, Sant Joan de les
Abadesses...) «Per desgràcia
aquests homenatges arriben massa
tard», es lamenta.

En el seu cas però, l’homenatge
que li varen fer les Dones per Caldes
sí va ser a temps. El 23 de febrer
passat, aprofitant l’exposició
Fotògrafes Pioneres de Catalunya,
l’associació caldenca va aprofitar
per organitzar una xerrada en què
va explicar les seves vivències
personals i va exhibir algunes de les
moltes fotos que ha fet durant la
seva carrera professional.

Em sobta que una persona que
s’ha passat bona part de la seva vida
fent fotos hi senti ara indiferència.

Potser és pel cansament, potser és per ganes de girar
un full en la vida... qui sap? La qüestió és que la Lola
ha refet la vida al costat d’en Joan. Ja vàrem posposar
la data de la primera entrevista perquè havien d’anar
a concert i el dia que fem l’entrevista tornen a tenir
ganes d’anar-hi. No els torbo més, que ja m’han parat
prou atenció!  Albert TorrentAlbert TorrentAlbert TorrentAlbert TorrentAlbert Torrent

Foto de família amb els fills

Algunes de les moltes fotos de la Lola
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El dilluns 23, diada de Sant Jordi, es va fer el lliurament dels premis de microliteratura Joaquim Carbó.  Els premiats
varen ser els següents:  1r. PREMI ADULT per "EXILI", d'Anna Macias Ramon;  ACCÈSIT AUTOR LOCAL per "BLANC
i NEGRE", de Gemma Casanovas Griera; 1r. PREMI JUVENIL per "NINOTS DE CALDES", de Laura Gallegos Ambel; 1r.
ACCÈSIT JUVENIL per "RECORDS DEL MEU FUTUR", de Jessica Molina Gil; 2n. ACCÈSIT JUVENIL per "L'APARELL
EXTRANY", Arnau Simón Roca. Tot seguit podeu llegir les obres premiades:

1r PREMI ADULT1r PREMI ADULT1r PREMI ADULT1r PREMI ADULT1r PREMI ADULT
Tìtol: EXILITìtol: EXILITìtol: EXILITìtol: EXILITìtol: EXILI
Autora: ANNA MACIAS RAMONAutora: ANNA MACIAS RAMONAutora: ANNA MACIAS RAMONAutora: ANNA MACIAS RAMONAutora: ANNA MACIAS RAMON
El tren es va aturar. Vaig baixar a l’andana. Feia fred. Vaig romandre esperant que el tren avancés per poder veure, entre els
arbres, la silueta del poble. En una mà hi duia una maleta i amb l’altra, ferma dins la butxaca, aguantava aquella bosseta.
La meva arribada aquí era un cúmul de circumstàncies. El punt de partida era l’exili de la meva família i el camí a seguir, el
contingut de la bosseta. De la meva infància, malauradament, en tinc molts records, presents per la seva cruesa. Els hiverns
freds no s’obliden sense l’escalfor d’una llar ni la tendresa d’una mare. Però el contingut de la bosseta sempre m’havia fet
diferent. Eren el meu joc, el meu consol, el meu tresor quan, tancats, bruts i sense menjar, consumíem les hores entre olor
de latrines i olor a cremat.
L’esperança de retrobar la meva família, es va fondre com el gel per convertir-se en la crua realitat quan ens van alliberar.
Estava sola. Sola no, em quedava la bosseta.
No oblidava les últimes paraules de la mare, referint-se al contingut de la bosseta. Els ninots, repetia, abans del seu últim
sospir. Com podien aquelles pedretes arrodonides, que m’havien acompanyat en els meus jocs d’infant i de gran, convertides
en el meu amulet, conduir-me als meus orígens? Com cada tarda llegia els diaris catalans a la biblioteca del meu barri
francès. La lectura de la notícia de la troballa d’un esquelet en un volcà, on també s’hi trobaven un nòduls anomenats,
popularment, els ninots de Caldes, va passar com la resta de
notícies. Però el contingut de la bosseta era en la fotografia que acompanyava el text. Acabava de trobar l’inici del desenllaç
de la meva història. Feia fred. Vaig recórrer l’andana. El tren es va posar en marxa.

ACCÈSSIT AUTOR LOCALACCÈSSIT AUTOR LOCALACCÈSSIT AUTOR LOCALACCÈSSIT AUTOR LOCALACCÈSSIT AUTOR LOCAL
Títol: BLANC I NEGRETítol: BLANC I NEGRETítol: BLANC I NEGRETítol: BLANC I NEGRETítol: BLANC I NEGRE
Autora: GEMMA CASANOVAS GRIERAAutora: GEMMA CASANOVAS GRIERAAutora: GEMMA CASANOVAS GRIERAAutora: GEMMA CASANOVAS GRIERAAutora: GEMMA CASANOVAS GRIERA
Cada matí, a la mateixa hora, surto de casa per anar a treballar, enfilo carrer amunt fins arribar a la carretera que s’endinsa
en l’espessa boira matinal. Sé que quan faltin uns metres per arribar a la següent cruïlla avançaré un parell d’ombres que
pedalegen per la vorera i sé que quan això passi una idea solidària llampegarà en el meu cervell: els hauria de regalar
l’armilla fluorescent que tinc a la guantera.
Un matí, de sobte, el cotxe va fer la intenció d’abandonar la carretera. Vaig veure passar els arbres de la cuneta molt a prop,
però, no sé com, vaig aconseguir frenar.
L’espessa boira m’envoltava. Vaig donar la volta al cotxe intentant esbrinar què m’havia fet perdre el control. Havia punxat.
Vaig obrir el maleter per treure la roda de recanvi i en el moment d’aixecar-la i girar-me per deixar-la a terra els vaig veure
venir amb aquell balanceig de qui pedaleja costosament per una pujada. Vaig reprimir un crit. Els dos ciclistes es van parar.
Semblaven dos ninots de Caldes, deformats com estaven per la roba d’abric. Eren alts i de pell molt fosca. “Subsaharians»,

vaig catalogar automàticament. Em van saludar i em van demanar si podien ajudar. Sorprenentment per a mi, que intuïa no
sé perquè que un subsaharià no sabria canviar rodes, en menys de deu minuts ja estava tot enllestit. Durant tota l’estona
vaig estar neguitosa, intentant dissimular la por absurda que em produïen els dos desconeguts. Els nois, quan van haver
acabat, van pujar a la bicicleta i amb un somriure de gran contrast se’n van anar pedalejant. Quan ja eren una mica lluny vaig
seure al cotxe i em vaig adonar que encara estava tensa i que duia el “bolso” molt ben agafat i que l’armilla fluorescent
continuava a la guantera.

PREMIS DE MICROLITERATURA JOAQUIM CARBÓ
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1r ACCÈSSIT JUVENIL1r ACCÈSSIT JUVENIL1r ACCÈSSIT JUVENIL1r ACCÈSSIT JUVENIL1r ACCÈSSIT JUVENIL
Títol: Records del meu FuturTítol: Records del meu FuturTítol: Records del meu FuturTítol: Records del meu FuturTítol: Records del meu Futur
Autora: Jessica MolinaAutora: Jessica MolinaAutora: Jessica MolinaAutora: Jessica MolinaAutora: Jessica Molina
Ara, justament ara, sento que és hora de
començar a recordar i tornar a sentir aquells
bells moments que no tornaré a viure.
El primer que recordo era una tarda d’hivern en
una classe amb un escalfador encès. Veia caure
les fulles del roure del nostre pati, sentia el fred
dels vidres humits a les meves petites manetes.
La pluja inundava els gronxadors d’aigua i les
fulles flotaven com petits vaixells de
paper.Recordo que apropava el meu nasset al
vidre i aquest s’entelava, i això ho repetia moles
cops ja que m’agradava desntelar-lo amb les
meves mans.

També recordo un dia calorós d’estiu,
estirada a la fresca, sentint la suavitat de l’herba
humida i el vent als meus cabells. El noi que
m’estimava seia al meu costat i tots dos estàvem
agafats de la ma. De cop, va ser com si el temps
s’aturés…el vent, l’aigua i els núvols es movien
amb menys intensitat…va ser doncs quan ell es
va girar i va fer-me el meu primer petó. Ara
recordo el primer dia de la meva feina com a
periodista. Era a la gran ciutat, sorolls, olors,
era tot molt inquiet, enyorava el meu poble.
Quan veia aquelles ombres gegantines
d’aquelles persones caminant sense direcció,
em recordaven aquelles pedretes anomenades
ninots de Caldes…que n’eren de
gracioses…Però en aquells moments res més
que la meva feina passava pel meu cap així que
vaig fer-ne via entre aquells carrers grisos i plens
d’angoixa.

Ara sóc aquí i sento que ni tan sols tinc la
intimitat per poder-me moure; ara no som
lliures, la meva vida és llarga i em sento capaç
de moltes coses gràcies a les noves tecnologies,
però no és el mateix, em sento com si formés
part d’un exèrcit de robots seguint les ordres
dels nostres xips cerebrals per viure en pau,
però no podem sortir del recinte anti rajos violats,
no puc veure les fulles caure d’un arbre, perquè
no pot viure en aquestes condicions. Vivim
d’oxigen artificial, no he pogut quedar-me
embarassada perquè s’obliga a no tenir
descendència, no puc caminar perquè el terra
crema. Per això aprofito per recordar…
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2n ACCÈSSIT JUVENIL2n ACCÈSSIT JUVENIL2n ACCÈSSIT JUVENIL2n ACCÈSSIT JUVENIL2n ACCÈSSIT JUVENIL
Títol: L’aparell EstranyTítol: L’aparell EstranyTítol: L’aparell EstranyTítol: L’aparell EstranyTítol: L’aparell Estrany
Autor: Arnau Simón RocaAutor: Arnau Simón RocaAutor: Arnau Simón RocaAutor: Arnau Simón RocaAutor: Arnau Simón Roca
M’havia quedat a casa adormit quan vaig sentir que alguna cosa queia. En aixecar-me i sortir al carrer per veure què havia
caigut em vaig quedar sorprès al contemplar un immens aparell de metall. Al fer memòria vaig recordar que l’aparell el que
feia era canviar la nit i el dia, així que vaig intentar posar-ho de nit per poder dormir més.
Però se me’n va anar la ma i ho vaig posar durant una setmana. Desesperat el vaig amagar i vaig fer veure que no en sabia
res.
Van passar tres dies i no em va semblar que ningú es queixés ni res d’això.
Per aquest motiu vaig anar a casa dels veïns. En arribar em vaig trobar que s’havien encongit i tornat de pedra. Vaig passar
per altres cases i a a tothom els va passar el mateix. Quan vaig passar la setmana de solitud vaig comprendre que havia de
pensar en les coses abans de fer-les, però al passar per casa dels veïns, aquests eren de pedra encara. Vaig tirar la porta
a terra i d’un bon cop, sense voler vaig trencar els ninots. Amb tots els desastres que havia fet el mínim que els podia oferir
era deixar-los sota terra perquè es conservessin i algú en un futur pogués trobar-los i convertir-los en carn i ossos una altra
vegada.
Sobre la terra on estaven enterrats hi vaig posar “Els ninots de Caldes”. Segurament ja estarà esborrat, però espero que en
el fons, a sota de la terra hi siguin encara aquestes paraules. La màquina la vaig trencar i la vaig tirar al mig del mar perquè
ningú la pogués arreglar i reparar.

ESPECTACLE INFANTIL DE SANT JORDI

CURSOS D’INFORMÀTICA
El 24 de maig passat es va fer el lliurament dels
diplomes que acrediten l’assistència dels alumnes als
cursos d’informàtica que la Fundació sense ànim de
lucre Penteo ha organitzat a Caldes durant el curs
passat. Més de 150 persones han assistit als cursos i
vist l’èxit tant l’Ajuntament com l’entitat s’han mostrat
favorables perquè els cursos es  puguin repetir la
temporada que ve.
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NOVETATS

F I C C I ÓF I C C I ÓF I C C I ÓF I C C I ÓF I C C I Ó
ARRIAGA, Guillermo.ARRIAGA, Guillermo.ARRIAGA, Guillermo.ARRIAGA, Guillermo.ARRIAGA, Guillermo. Un dulce olor a muerte. Belacqua
BEZSONOFF, Joan Daniel. BEZSONOFF, Joan Daniel. BEZSONOFF, Joan Daniel. BEZSONOFF, Joan Daniel. BEZSONOFF, Joan Daniel. Els taxistes del tsar. Empúries
BOFILL, HèctorBOFILL, HèctorBOFILL, HèctorBOFILL, HèctorBOFILL, Hèctor. Neopàtria. Proa
CASAS, Salvador.CASAS, Salvador.CASAS, Salvador.CASAS, Salvador.CASAS, Salvador. L’impostor accidental. Columna
COMES, Melcior. COMES, Melcior. COMES, Melcior. COMES, Melcior. COMES, Melcior. El llibre dels plaers immensos. Proa
GRASS, GunterGRASS, GunterGRASS, GunterGRASS, GunterGRASS, Gunter. Tot pelant la ceba. Edicions 62
GRISHAM, JohnGRISHAM, JohnGRISHAM, JohnGRISHAM, JohnGRISHAM, John. El proyecto Williamson. Ediciones B
KOVETZ, Lisa BethKOVETZ, Lisa BethKOVETZ, Lisa BethKOVETZ, Lisa BethKOVETZ, Lisa Beth. El Club eròtic dels dimarts. Proa
LEON, DonnaLEON, DonnaLEON, DonnaLEON, DonnaLEON, Donna. Líbranos del bien. Seix Barral
MANKELL, HenningMANKELL, HenningMANKELL, HenningMANKELL, HenningMANKELL, Henning. Profundidades. Tusquets
MÁRAI, SándorMÁRAI, SándorMÁRAI, SándorMÁRAI, SándorMÁRAI, Sándor. La germana. Empúries
MARISTANY, Manuel.MARISTANY, Manuel.MARISTANY, Manuel.MARISTANY, Manuel.MARISTANY, Manuel. La infermera de Brunete. Columna
MESTRES, AlbertMESTRES, AlbertMESTRES, AlbertMESTRES, AlbertMESTRES, Albert. La pau perpètua. Empúries
MIRÓ, AshaMIRÓ, AshaMIRÓ, AshaMIRÓ, AshaMIRÓ, Asha. Rastres de Sàndal. Columna
OLIVÁN SIBAT, Lluís.OLIVÁN SIBAT, Lluís.OLIVÁN SIBAT, Lluís.OLIVÁN SIBAT, Lluís.OLIVÁN SIBAT, Lluís. Un pare possible. Columna
PUIG, PepPUIG, PepPUIG, PepPUIG, PepPUIG, Pep. Les llàgrimes de la senyoreta Marta. Empúries
SALES, MartíSALES, MartíSALES, MartíSALES, MartíSALES, Martí. Dies feliços a la presó. Empúries
SETTERFIELD, DianeSETTERFIELD, DianeSETTERFIELD, DianeSETTERFIELD, DianeSETTERFIELD, Diane. El conte número tretze. Empúries
TARDÀ, JordiTARDÀ, JordiTARDÀ, JordiTARDÀ, JordiTARDÀ, Jordi. La porta de l’infern. Tibidabo
TÓIBÍN, ColmTÓIBÍN, ColmTÓIBÍN, ColmTÓIBÍN, ColmTÓIBÍN, Colm..... Un llarg hivern. La Campana
TORDAY, PaulTORDAY, PaulTORDAY, PaulTORDAY, PaulTORDAY, Paul. La pesca del salmó al Iemen. La Magrana
VIDAL, Pau.VIDAL, Pau.VIDAL, Pau.VIDAL, Pau.VIDAL, Pau. Aigua bruta. Empúries
WATERS, SarahWATERS, SarahWATERS, SarahWATERS, SarahWATERS, Sarah. La Ronda de nit. La Magrana

LLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRES

N O - F I C C I ÓN O - F I C C I ÓN O - F I C C I ÓN O - F I C C I ÓN O - F I C C I Ó
ASSMAN, JanASSMAN, JanASSMAN, JanASSMAN, JanASSMAN, Jan. Egipto. Historia de un sentido. Abada
BATISTA, AntoniBATISTA, AntoniBATISTA, AntoniBATISTA, AntoniBATISTA, Antoni. Madariaga, de las armas a la palabra. RBA
BUDGE, SirBUDGE, SirBUDGE, SirBUDGE, SirBUDGE, Sir..... El libro egicio de los muertos. Sirio
CASALDÀLIGA, Pere.CASALDÀLIGA, Pere.CASALDÀLIGA, Pere.CASALDÀLIGA, Pere.CASALDÀLIGA, Pere. Una vida enmig del poble. Edicions 62
FORCANO, ManuelFORCANO, ManuelFORCANO, ManuelFORCANO, ManuelFORCANO, Manuel. A fil d’espasa. Les corades vistes pels jueus. La Magrana
NASH, Mary.NASH, Mary.NASH, Mary.NASH, Mary.NASH, Mary. Immigrantes en nuestro espejo. Icaria
ROJAS MARCOS, LuisROJAS MARCOS, LuisROJAS MARCOS, LuisROJAS MARCOS, LuisROJAS MARCOS, Luis. La fuerza el optimismo. Punto de lectura
SAVIANO, RobertoSAVIANO, RobertoSAVIANO, RobertoSAVIANO, RobertoSAVIANO, Roberto. Gomorra . Empúries
SALES, JoanSALES, JoanSALES, JoanSALES, JoanSALES, Joan. Cartes a Màrius Torres. Club Editor
SMITH, Craigh.SMITH, Craigh.SMITH, Craigh.SMITH, Craigh.SMITH, Craigh. Guiza. Cómo se construyó la gran pirámide. Crítica
TANNEN, DeborahTANNEN, DeborahTANNEN, DeborahTANNEN, DeborahTANNEN, Deborah. ¿Piensas salir vestida así? Comprender la
comunicación entre madres e hijas. RBA
TORRES, MarujaTORRES, MarujaTORRES, MarujaTORRES, MarujaTORRES, Maruja. La amante en guerra. Planeta
VARGAS LLOSA, MarioVARGAS LLOSA, MarioVARGAS LLOSA, MarioVARGAS LLOSA, MarioVARGAS LLOSA, Mario. La orgía perpetua. Flaubert y Madame
Bovary. Taurus

C u i n aC u i n aC u i n aC u i n aC u i n a
ANDRÉS, JoséANDRÉS, JoséANDRÉS, JoséANDRÉS, JoséANDRÉS, José. Vamos a cocinar. Planeta
CARRÈRE, BrigitteCARRÈRE, BrigitteCARRÈRE, BrigitteCARRÈRE, BrigitteCARRÈRE, Brigitte. Jo també cuino. Combel (infantil)
PARELLADA, Ada.PARELLADA, Ada.PARELLADA, Ada.PARELLADA, Ada.PARELLADA, Ada. Més enllà dels macarrons. Mina
PRADOS, Ismael.PRADOS, Ismael.PRADOS, Ismael.PRADOS, Ismael.PRADOS, Ismael. La cuina de l’Isma. La Magrana

J a r d i n e r i aJ a r d i n e r i aJ a r d i n e r i aJ a r d i n e r i aJ a r d i n e r i a

XERRADA SOBRE EGIPTE

El divendres 25 de maig el membre de la Societat
Catalana d’Arqueologia, Ricard Julià i Cànovas va fer
una conferència amb el títol Egipte. Els orígens.

CLUB DE LECTURA

Continua el Club de lectura a la biblioteca. El proppassat
26 de juny Jordi Coca va visitarla biblioteca per
comentar amb els assistents que havíen llegit
prèviament la seva obra Sota la pols.  La següent
novel·la a comentar en el Club de lectura és Madamme
Bovary, de Gustave Flaubert.
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CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA

EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint. Banderas de nuestros padres
EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint.EASTWOOD, Clint. Cartas desde Iwo Jima
FREARS, StephenFREARS, StephenFREARS, StephenFREARS, StephenFREARS, Stephen. Alta Fidelidad
JARECKI, AndrewJARECKI, AndrewJARECKI, AndrewJARECKI, AndrewJARECKI, Andrew. Capturing the friendmans
KAWALEROWICZ, Jerzy.KAWALEROWICZ, Jerzy.KAWALEROWICZ, Jerzy.KAWALEROWICZ, Jerzy.KAWALEROWICZ, Jerzy. Faraon

MIIKE, Takashi.MIIKE, Takashi.MIIKE, Takashi.MIIKE, Takashi.MIIKE, Takashi. Llamada perdida
OAN HON.OAN HON.OAN HON.OAN HON.OAN HON. Spirits
SHIBUYA, KazuyukiSHIBUYA, KazuyukiSHIBUYA, KazuyukiSHIBUYA, KazuyukiSHIBUYA, Kazuyuki.  Love Ghost
SONG IL-GON.SONG IL-GON.SONG IL-GON.SONG IL-GON.SONG IL-GON. Spider forest

C DC DC DC DC D

C làss i caC làss i caC làss i caC làss i caC làss i ca

BELIOZ.BELIOZ.BELIOZ.BELIOZ.BELIOZ. Symphonie fantastique
Chicago Symphony Chorus
Dir.: Daniel Baremboim

BRAHMSBRAHMSBRAHMSBRAHMSBRAHMS..... Piano concertos No. 1 & 2
Intèrpret: Brahms- Pollini, Maurizio (piano)
Director d’orquestra: Abbado, Claudio
Orquestra: Orquestra filharmònica de Berlín

BRAHMSBRAHMSBRAHMSBRAHMSBRAHMS. The 4 symphonies
Director d’orquestra: Karajan
Orquestra: Orquestra filharmònica de Berlín

CHOPIN.CHOPIN.CHOPIN.CHOPIN.CHOPIN. Essential Chopin
Solista: Ashkenazy, Vladimir (piano)

DEBUSSYDEBUSSYDEBUSSYDEBUSSYDEBUSSY. La Mer, images, nocturnes
Director d’orquesta: Dutoit, Charles
Orquestra: Orchestre Symphonique de Montréal
Cor: Le Choeur de femmes de l’Orchestre Symphonique de Montreal

La Selva, l’aigua
Orquestra Jove de la Selva
Música i direcció: Antoni Miralpeix

J a z zJ a z zJ a z zJ a z zJ a z z
BASIE, CountBASIE, CountBASIE, CountBASIE, CountBASIE, Count. The Complete Atomic Basie
CANNONBALL ADDERLEYCANNONBALL ADDERLEYCANNONBALL ADDERLEYCANNONBALL ADDERLEYCANNONBALL ADDERLEY. Sometin’ Else

GORDON, DexterGORDON, DexterGORDON, DexterGORDON, DexterGORDON, Dexter. Our Man in Paris
PARKER, MaceoPARKER, MaceoPARKER, MaceoPARKER, MaceoPARKER, Maceo. Mo’Roots
SONNY ROLLINS.SONNY ROLLINS.SONNY ROLLINS.SONNY ROLLINS.SONNY ROLLINS. Saxophone Colossus

P o p - R o c kP o p - R o c kP o p - R o c kP o p - R o c kP o p - R o c k
ABRAS, Miquel.ABRAS, Miquel.ABRAS, Miquel.ABRAS, Miquel.ABRAS, Miquel. Entre mil vidres trencats
ALFARO, Fernando.ALFARO, Fernando.ALFARO, Fernando.ALFARO, Fernando.ALFARO, Fernando.  Carnevisión
ASTRUD.ASTRUD.ASTRUD.ASTRUD.ASTRUD. Tú no existes
BJÖRK.BJÖRK.BJÖRK.BJÖRK.BJÖRK.  Volta
BUIKA.BUIKA.BUIKA.BUIKA.BUIKA. Mi niña Lola
CAMILLE.CAMILLE.CAMILLE.CAMILLE.CAMILLE. Le Fil
CARRAU, LaCARRAU, LaCARRAU, LaCARRAU, LaCARRAU, La. Dins la taifa
CLOVISCLOVISCLOVISCLOVISCLOVIS. Mundo
CONTE, PaoloCONTE, PaoloCONTE, PaoloCONTE, PaoloCONTE, Paolo. The best of Paolo Conte
GONZÁLEZ, Quique.GONZÁLEZ, Quique.GONZÁLEZ, Quique.GONZÁLEZ, Quique.GONZÁLEZ, Quique.  Salitre48
JUSTICEJUSTICEJUSTICEJUSTICEJUSTICE. T
LAGARTIJA NICKLAGARTIJA NICKLAGARTIJA NICKLAGARTIJA NICKLAGARTIJA NICK. El Shock de Leia
LAX’N’BUSTOLAX’N’BUSTOLAX’N’BUSTOLAX’N’BUSTOLAX’N’BUSTO. Relax
LOVE OF LESBIAN.LOVE OF LESBIAN.LOVE OF LESBIAN.LOVE OF LESBIAN.LOVE OF LESBIAN. Cuentos chinos para niños del Japón
MALA RODRÍGUEZ.MALA RODRÍGUEZ.MALA RODRÍGUEZ.MALA RODRÍGUEZ.MALA RODRÍGUEZ.  Malabarismo
MIKAMIKAMIKAMIKAMIKA. Life in Cartoon
PETS, ElsPETS, ElsPETS, ElsPETS, ElsPETS, Els. Com anar al cel i tornar
PINK MARTINIPINK MARTINIPINK MARTINIPINK MARTINIPINK MARTINI. Hey Eugene!
PLANETAS, LosPLANETAS, LosPLANETAS, LosPLANETAS, LosPLANETAS, Los. La Leyenda del espacio
SANJOSEX.SANJOSEX.SANJOSEX.SANJOSEX.SANJOSEX. Temps i rellotge
SIBYL VANESIBYL VANESIBYL VANESIBYL VANESIBYL VANE. Turismo de interior
SIDONIE.SIDONIE.SIDONIE.SIDONIE.SIDONIE. La Costa Azul
SUNDAY DRIVERS, TheSUNDAY DRIVERS, TheSUNDAY DRIVERS, TheSUNDAY DRIVERS, TheSUNDAY DRIVERS, The .....  Tiny Telephone
VVAAVVAAVVAAVVAAVVAA. ReMojo Project

Arbustos con flor. Blume
GAUSACHS i CALVET, Ramon.GAUSACHS i CALVET, Ramon.GAUSACHS i CALVET, Ramon.GAUSACHS i CALVET, Ramon.GAUSACHS i CALVET, Ramon. Herbes remeieres, vol I. Rafael
Dalmau
Hierbas aromáticas. Blume
Jardineria en macetas. Blume
Orquídeas. Blume
Verduras y hortalizas. Blume

J U V E N I LJ U V E N I LJ U V E N I LJ U V E N I LJ U V E N I L
ALCÁNTARA SGARB, RicardoALCÁNTARA SGARB, RicardoALCÁNTARA SGARB, RicardoALCÁNTARA SGARB, RicardoALCÁNTARA SGARB, Ricardo. El xaman de la tribu. Cromosoma
ANGUERA, MercèANGUERA, MercèANGUERA, MercèANGUERA, MercèANGUERA, Mercè. Tres delícies. La Galera
BARCELÓ, Èlia.BARCELÓ, Èlia.BARCELÓ, Èlia.BARCELÓ, Èlia.BARCELÓ, Èlia. Cor de lluna. Edebé
FUNKE, CorneliaFUNKE, CorneliaFUNKE, CorneliaFUNKE, CorneliaFUNKE, Cornelia. No hay galletas para los duendes. Siruela
HIGGINS, F.EHIGGINS, F.EHIGGINS, F.EHIGGINS, F.EHIGGINS, F.E..... El llibre negre dels secrets. Cruïlla
OATES, Joyce CarolOATES, Joyce CarolOATES, Joyce CarolOATES, Joyce CarolOATES, Joyce Carol. Sexy. Cruïlla
VALLVERDÚ, Josep.VALLVERDÚ, Josep.VALLVERDÚ, Josep.VALLVERDÚ, Josep.VALLVERDÚ, Josep. El testament de John Silver. La Galera

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
Astèrix i els seus amics. Homenatge a Albert Uderzo. Salvat
CURTIS, Jamie Lee.CURTIS, Jamie Lee.CURTIS, Jamie Lee.CURTIS, Jamie Lee.CURTIS, Jamie Lee. Estem tots en el mateix equip? Serres
EMMET, Jonathan. EMMET, Jonathan. EMMET, Jonathan. EMMET, Jonathan. EMMET, Jonathan. Els tres porquets aviadors. Elfos
ENDE, Michael.ENDE, Michael.ENDE, Michael.ENDE, Michael.ENDE, Michael. El titella de roba. Cruïlla
ESTIVILL, Eduard.ESTIVILL, Eduard.ESTIVILL, Eduard.ESTIVILL, Eduard.ESTIVILL, Eduard. La Lila va de viatge. Beascoa
GANGES, MontseGANGES, MontseGANGES, MontseGANGES, MontseGANGES, Montse. De petit cada any és un dit. Thule
ICHIKAWA, Satomi.ICHIKAWA, Satomi.ICHIKAWA, Satomi.ICHIKAWA, Satomi.ICHIKAWA, Satomi. ¿Hay osos en África? Corimbo
NORAC, Carl.NORAC, Carl.NORAC, Carl.NORAC, Carl.NORAC, Carl. El meu avi és un campió. Símbol
MANSO, AnnaMANSO, AnnaMANSO, AnnaMANSO, AnnaMANSO, Anna. La reina dels micos. Intermon Oxfam
PFISTER, MarcusPFISTER, MarcusPFISTER, MarcusPFISTER, MarcusPFISTER, Marcus. El peix irisat torna a casa. Beascoa
SANDERS, Alex.SANDERS, Alex.SANDERS, Alex.SANDERS, Alex.SANDERS, Alex. Tots els petons. Corimbo
SIMON, Francesca.SIMON, Francesca.SIMON, Francesca.SIMON, Francesca.SIMON, Francesca. El Bernat Barroer i el futbol. Cruïlla
PRIETO, IvanPRIETO, IvanPRIETO, IvanPRIETO, IvanPRIETO, Ivan. Sal i sucre. OQO



 45

Eduard Canimas. Foto: Albert Torrent Companyia de dansa Petit Món. Foto: Albert Torrent

Reunió amb el Secretari. Foto: Albert Torrent

El públic: Foto: Albert Torrent

DISPAR SO: Cicle de Música i Dansa de CaldesDISPAR SO: Cicle de Música i Dansa de CaldesDISPAR SO: Cicle de Música i Dansa de CaldesDISPAR SO: Cicle de Música i Dansa de CaldesDISPAR SO: Cicle de Música i Dansa de Caldes
de Malavellade Malavellade Malavellade Malavellade Malavella
L’Eduard Canimas, veí de Caldes, ens va fer gaudir
d’un gran espectacle. Amb la veu ens dibuixà centenars
de paraules encadenades. El subtil surrealisme i
contundència es deixa veure tant en els elements
escènics  com en la lletra de les seves cançons d’autor.

L’Orquestra Fireluche, que ja havia vingut a Caldes
en els seus inicis, omplí el teatre municipal amb un
nombre inquantificable de sons dispars que naixien
dels  seus objectes inversemblants. Varen brillar a
ritme de rock, pop i fins i tot punk. El públic es mostrà
entuasiasmat amb el que acavaben d’escoltar.

El dia de Sant Jordi els escolars de Caldes van
gaudir de l’espectacle de la companyia de Dansa Petit
Mon. L’obra De viatge va agradar i els 220 vailets del
CEIP Sant Esteve i del SES de Caldes van mostrar-se
entusiasmats amb els moviments dels ballarins i
ballarines. Qui ha dit que la dansa és una cosa avorrida?

En quant al
concert de Net
Flanders, el Casino
es va vestir de sala
de concert. Amb una
bona acústica, els de
Cassà van omplir la
sala amb el seu
eclecticisme al
voltant del rock.

Si bé hi ha molts
aspectes a millorar,
l’edició d’enguany
del DisparSo ens fa
pensar en que no és
mala idea que Caldes tingui una oferta musical de
primavera oberta a diferents estils  musicals.

VISITA DEL SECRETARI GENERAL DE JOVENTUT EUGENI VILLALBIVISITA DEL SECRETARI GENERAL DE JOVENTUT EUGENI VILLALBIVISITA DEL SECRETARI GENERAL DE JOVENTUT EUGENI VILLALBIVISITA DEL SECRETARI GENERAL DE JOVENTUT EUGENI VILLALBIVISITA DEL SECRETARI GENERAL DE JOVENTUT EUGENI VILLALBI

El dia 18 de maig passat el Secretari General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya, Eugení Villalbi, visità Caldes de Malavella. El secretari va ser
rebut pels representats polítics corresponents així com per alguns joves de

la població.  Després
d’interessar-se per la
pol ít ica en materia de
joventut de Caldes, el
secretari va visitar la zona
de les termes romanes  i es
mostrà molt interessat per
les excavacions
arqueològiques que s’estan
fent en els últims anys en el
Camp dels Ninots.

EI JOVE!EI JOVE!EI JOVE!EI JOVE!EI JOVE!

VOLS ESCRIURE ALGUN
ARTICLE, CONTE, NOTÍCIA...
INCLOURE UNA FOTO... UNA
CARTA... UNA DECLARACIÓ
D’AMOR... A L’AQUAE?

ENVIA-HO A:

 joventut@caldesdemalavella.cat
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ASSOCIACIÓ ATLÈTICA CALDES
LA MILLA URBANA

SYNA3AOEDÍNEMEFÓICAICINIÓICACIFISSALC
1 88´81´00 ségreVuoJaielA
2 00´91´00 séloSsègaPaieriM
3 08´02´00 orerreuGzehcnáSanitsirC
4 72´62´00 aliugÁleDuamlaDammE
5 12´64´00 abraBaruaL
6 00´74´00 ségreVuoJnairI
7 12´74´00 zeuqráMziuRraM
8 92´84´00 detnaSacneuCleuqaR

SYNA3AEDÍLUCSAMÓICAICINIÓICACIFISSALC
1 09´91´00 atoBiolE
2 15´02´00 zeréPetmoCiolE
3 52´12´00 aícraGtreboR
4 70´22´00 añabeRaliVliN
5 06´32´00 nítraMorecaRrotcíV
6 55´62´00 lloCleuqiMitnaS
7 90´82´00 ayabsoCarePuaP
8 27´82´00 sarGtenurBuanrA
9 26´92´00 sarGtenurBdivaD
01 09´92´00 siroLzednanreHnarreF
11 57´13´00 aegEselaroMliN
21 64´53´00 raniuGodrallaGnaitsirC
31 57´50´10 soretsellaBségreVrasèC
41 16´82´10 ojoRódamuFnaJ

SYNA6A4EDÍNEMEFSUINAGACÓICACIFISSALC
1 85´24´1 odabocroCohcamaCadiA
2 52´84´1 nádloRalliVraMleDairaM
3 38´84´1 detnaSacneuCanelE
4 72´55´1 starPsadaoBannA
5 09´70´2 sègaPojellaVtebasilE
6 90´11´2 sotieflaMaidíL
7 52´31´2 zaíDoretnoMaiduàlC

SYNA6A4EDÍLUCSAMSUINAGACÓICACIFISSALC
1 44´23´1 onairoSdiladAigreS
2 37´63´1 zehcnáSaderablAuaP
3 52´04´1 lojuPailèXdraudE
4 84´24´1 asleiBajalPdraudE
5 62´34´1 soretsellaBségreVlebA
6 64´34´1 oraCémliDsàmoT
7 39´64´1 nomiSpeP
8 49´74´1 uargsaMérraFleuqiM
9 89´84´1 zemóGeuquLliN
01 06´94´1 zeréPeggeeH-reTcadiD
11 93´45´1 àyniprePleoJ
21 92´55´1 ólecraBiíeVnotnA
31 51´65´1 ollebiGxielA
41 59´50´2 añabeRaliVdivaD
51 99´60´2 saMuabiTxielA
61 23´11´2 aegEselaroMracsÒ
71 17´11´2 tnoFhcsoBuaP
81 06´31´2 sedlaCleuqiMtreblA
91 32´41´2 sirePtenoimaRloP
02 18´41´2 óriMliN
12 85´22´2 aliugÁleDuamlaDloP
22 80´13´2 niíraMorecaResoJsolraC
32 14´44´2 pileFzepóLculL

SYNA9A7EDÍNEMEFÍMAJNEBERPÓICACIFISSALC
1 23´81´2 anomraCsertseMannA
2 33´91´2 lecnerBzeáSanitsirC
3 10´32´2 odaroloCrefineJ
4 65´32´2 soretsellaBségreVaralC
5 39´32´2 ffuDnosilA
6 81´33´2 zehcnaSaderablAandairA
7 47´63´2 sereugiFllerroBaniraM
8 73´44´2 sànatnoFaicilA
9 65´54´2 érreFarivoRanitsirC
01 48´54´2 tenoimaRalaStevI
11 51´64´2 sonalLsoLeDtiduJ
21 05´00´3 teniloCzemóGandairA
31 20´40´3 anomraCertseMatraM
41 86´11´3 tnoFhcsoBablA

SYNA9A7EDÍLUCSAMÍMAJNEBERPÓICAICINI
1 79´75´1 etpmoCcadíD
2 46´11´2 starPsadaoBidroJ
3 78´81´2 oraCémliDloP
4 31´02´2 sadaoBarivoRnaoJ
5 76´02´2 odabocroCohcamaCragdE
6 79´32´2 ódamuFziuRregoR
7 78´62´2 oilegnavEodirraGmelliuG
8 28´82´2 emitiLdemhA
9 52´92´2 zemóGeuquLnarA
01 87´92´2 uarGsaiselgIcirE
11 52´13´2 leuqiMreugassaMdraudE
21 76´23´2 óiceRdrareG
31 71´43´2 orepaRairdA
41 55´73´2 atreboCrodixieTcraM
51 67´04´2 atoBcirnE
61 79´04´2 zeñúNsoicalaPleinaD
71 41´74´2 siroLzednánreHuerdnA
81 99´74´2 séloSsègaPdrareG
91 07´65´2 saicaMlleiNnaoJ
02 88´75´2 srefloSzemóGairdA
12 89´85´2 saMuabiTleoJ
22 23´10´3 rehordAsumelaSigreS
32 73´31´3 oremoRzurCxelÀ
42 45´41´3 zehcnáSallidaPuerdnA
52 25´84´3 orerreuGzehcnáSnauJ
62 00´25´3 abraBxelÀ

SYNA21A01EDÍLUCSAMÍVELA-ÍMAJNEBÓICACIFISSALC
1 00´41´4 alaSnaruDítraM
2 65´12´4 óiceRdraciR
3 09´22´4 sànilLnomaR
4 42´13´4 tnoFarellapaCmelliuG
5 57´53´4 zaíDoretnoMnavI
6 34´73´4 sereugiFllerroBcirÈ
7 36´94´4 zoñuMleugiM
8 62´45´4 zerímaRzeréPnaitsirhC
9 16´11´5 zerréituGsalBnahtanoJ
01 64´71´5 sonalLsoLeDsicraN
11 55´02´5 starPsadaoBítraM
21 75´32´5 elltaBatoBilimE
31 67´95´5 ótaMliN
41 28´61´6 ffuDemearG
51 61´14´6 ziuRatroHdrareG
61 09´65´6 nesbocaJalivÁleahciM
71 28´95´6 oremoRzurCnavI
81 43´40´7 nádloRalliVleinaD
91 42´11´8 àdroJoremoRdrareG
02 SPMETESNES nesbocaJalivÁxelÀ
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Els nois. Foto: Club

Els menuts. Foto: Club

Les noies. Foto: Club

L’organització controlant les inscripcions. Foto: Club

SYNA21A01EDÍNEMEFÍVELA-ÍMAJNEBÓICACIFISSALC

1 57´04´6 oilegnavEasolubarGablA

2 spmetesneS nítraMsoirUemraC

SYNA61A31ED.MEFTEDAC-LÍTNAFNIÓICACIFISSALC

1 98´40´6 añamalaSeseSrehtsE

2 70´71´6 areiRhtiduJ

SYNA61A31ED.CSAMTEDAC-LÍTNAFNIÓICACIFISSALC

1 16´20´5 arediSnaruDinaD

2 52´13´7 ódalLnomaR

TNAVADNENE71EDÍNEMEFSROINESÓICACIFISSALC

1 87´94´5 ogladiHnádAanelE

2 95´55´5 samalLàjellaPannasuS

3 55´65´5 terbalaCayabsoCiruP

4 45´95´5 añamalaSnomaRailàtaN

5 24´10´6 nóelaMateoGanelEairaM

93A53EDÍLUCSAMSNARETEVÓICACIFISSALC

1 63´45´4 tnoFzepóLtreblA

2 58´45´4 odasaCdiladAàmoR

3 93´55´4 sotreblAayoMmiuqaoJ

4 94´85´4 évilOsaMivaX

5 06´00´5 zemoGarutneVmiuqaoJ

6 48´40´5 iuqsarraazzEdemmahoM

7 39´50´5 sajoRleibarG

8 42´11´5 giuPllavedasaCtreblA

9 59´22´5 zehcnáSivaX

01 01´92´5 nádloRollupeRoinotnAesoJ

11 00´83´5 sóribuSrodixieTnaoJ

21 39´83´5 zehcnáSzeréPnauJ

31 83´34´5 sonisetnoMtnoFmiuqaoJ

41 23´10´6 sotnaStenurBnarreF

51 86´30´6 uabuRdivaD

61 96´90´6 osuyAlanreBoinotnA

71 64´01´6 oblarePoremoRínrudaS

81 00´22´6 sotnaSlegnÀ

91 18´72´6 atileuZziñuMnomaR

02 16´54´6 sanassaMsertseMtsenrE

12 39´64´6 óiceRoinotnA

TNAVADNENE05EDÍLUCSAMSNARETEVÓICACIFISSALC

1 14´12´5 snesaceRsagaroMerdisI
2 33´72´5 areVaícraGocsicnarF
3 08´24´5 ladaNéyaBnaoJ
4 02´43´6 somaRzenémiJocsicnarF
5 08´34´6 zenémiJamlaPogeiD
6 58´00´7 aícraGérreFnauJ

43A71EDÍLUCSAMSROINESÓICACIFISSALC

1 27´74´4 osomreHaícraGoguH
2 80´35´4 aruoRcirnE
3 86´65´4 avilOonaicanoD
4 15´00´5 ahciDafpatsuM
5 10´01´5 allenaRítraMidroJ
6 40´61´5 serroTáloSreivaX
7 33´92´5 ladíVítraMpesoJ
8 26´13´5 alaSnaruDdivaD
9 96´43´5 arraParreceBtreblA
01 39´00´6 acoRculLairaMpesoJ
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CLUB ESPORTIU CALDES
VISITA DEL CE CALDES-PGA GOLF DE CATALUNYAVISITA DEL CE CALDES-PGA GOLF DE CATALUNYAVISITA DEL CE CALDES-PGA GOLF DE CATALUNYAVISITA DEL CE CALDES-PGA GOLF DE CATALUNYAVISITA DEL CE CALDES-PGA GOLF DE CATALUNYA
A LES INSTALA LES INSTALA LES INSTALA LES INSTALA LES INSTAL·LACIONS DEL PGA GOLFLACIONS DEL PGA GOLFLACIONS DEL PGA GOLFLACIONS DEL PGA GOLFLACIONS DEL PGA GOLF
El divendres 8 de Juny, el PGA- Golf de Catalunya,
patrocinador oficial del Club Esportiu Caldes, va convidar
els equips, cos tècnic i junta directiva del Club a un pica -
pica a la terrassa de la seu social del Golf.

Durant la recepció el jugadors van poder comprovar
el compromís sincer del PGA Golf amb la pràctica del
bàsquet al municipi de Caldes i la cordialitat dels seus
directius. Durant unes dues hores es van fer fotografies
d’equip per categories a la sortida del forat 1 del camp
de golf, i una foto final de tots els equips amb els
directors del PGA Golf de Catalunya. La jornada va
acabar amb un refrigeri que el PGA Golf va oferir als
jugadors del Club.

CLOENDA DE LA TEMPORADA 2006-07CLOENDA DE LA TEMPORADA 2006-07CLOENDA DE LA TEMPORADA 2006-07CLOENDA DE LA TEMPORADA 2006-07CLOENDA DE LA TEMPORADA 2006-07
El dissabte 9 de juny a la tarda es va celebrar la cloenda
de la temporada esportiva 2006-07. Va ser una festa
de fraternitat entre jugadors i socis, amb la celebració
d’actes esportius i en la qual els pares dels jugadors
van poder comprovar que els anys no passen en va
però també va quedar clar que allò que està ben après
mai no es perd i la mainada es va haver d’esforçar de
valent per estar al nivell dels progenitors.

Posteriorment, a les del vespre es va celebrar el
desit jat sopar de cloenda gràcies a l ’abnegada
col · laboració dels famosos paradors de taules,
amanidors d’enciam i dels sempre acalorats rostidors
de carn, sense els quals els actes festius del Club no

tindrien l’èxit esperat. La festa va finalitzar amb
el lliurament dels pòsters dels equips.

ASSEMBLEA GENERAL DEL CE CALDES DEASSEMBLEA GENERAL DEL CE CALDES DEASSEMBLEA GENERAL DEL CE CALDES DEASSEMBLEA GENERAL DEL CE CALDES DEASSEMBLEA GENERAL DEL CE CALDES DE
MALAVELLAMALAVELLAMALAVELLAMALAVELLAMALAVELLA
El dia 28 de juny a 2/4 de 10 del vespre, a la
sala annexa de la Casa Rosa es va celebrar
l’Assemblea General, en la qual es van revisar
i  discutir  la memòria d’activitats de la
temporada, les quotes del socis, els comptes i
pressupostos i diversos punts de règim intern.

Club i patrocinador es van trobar. Foto: Club

Foto d’equip i dels directius de la PGA. Foto: Club
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UNIÓ ESPORTIVA CALDES
El 30 de juny passat la UE Caldes tancava la
temporada 2006-2007, la 81a. de la seva història:
esportivament una temporada com qualsevol altra
per un club de poble com és el nostre: un quart lloc
pel primer equip de l’Entitat, amb un bon final de
temporada (25 de 27 punts en els 9 darrers partits),
i amb resultats diversos pels equips de la base.

Com ja hem expressat diferents vegades els
resultats d’aquests equips que formen el futbol base
no han estat mai prioritaris per aquesta Junta
Directiva: sempre hem preferit que els nanos juguin
i es diverteixin (millor si a més guanyen) i que es
continuïn formant com a persones: assumir el
guanyar i el perdre com un fet de l’esport i que no
va més enllà del que dura un partit. Sabem, i estem
contents, que els més de vuitanta nens i nenes que
varen formar part d’algun dels equips de futbol base
de la UE Caldes es varen divertit jugant a futbol.

Quan llegiu aquestes ratlles ja haurem començat
un nova temporada: a partir de l’1 de juliol s’ha
començat a organitzar les activitats d’estiu: campus
de futbol i 24 hores de futbol sala, s’han hagut
d’inscriure equips i jugadors i concertar partits de
pretemporada, preparar en definitiva una nova
temporada de futbol que començarà a mitjan
setembre: malauradament una nova temporada en
la qual la nostra entitat no tindrà equip cadet

(jugadors de 14 – 15 anys) ni equip juvenil (de 16 a
18 anys). Els motius: la nul·la captació de jugadors
que es pot fer amb les instal·lacions de què el Club
disposa.

El futbol, en els darrers anys ha evolucionat: si
només fa set o vuit anys jugar en camp de gespa
era gairebé un luxe en l’actualitat és el fet més
normal. Dels setanta equips de les comarques
gironines que formen la Primera i  Segona
categories territorials només quatre continuen
tenint camps de terra: Sant Ponç, Riudellots, Pals
i... Caldes de Malavella.

La Fundació Esportiva la Selva,  equip de
categoria cadet, que la temporada passada jugava
els seus partits a Vilobí d’Onyar estava interessat
en fusionar-se amb el nostre Club, aportant els seus
jugadors i podent formar, precisament, equip de
cadets i juvenils. Condició: jugar en gespa. Resultat:
la Fundació Esportiva la Selva jugarà a Santa Coloma
i la UE Caldes tindrà dos equips menys.

Primer equip de l’Entitat: formarà un bon equip,
amb vuit o nou jugadors formats en la nostra
pedrera: hauran de jugar un any més a Vilobí
d’Onyar.  Per molts esforços que es facin és
impossible formar un equip de divuit o vint jugadors
que vulguin jugar en terra. Un any més Caldes no
podrà veure futbol sènior en el seu terme municipal.

Adjuntem la carta publicada al Diari de Girona
(8 de juliol) i a El Punt (10 de juliol): la persona que
la signa té dos fills jugant al nostre Club des de fa

Membres de la junta en el tancament de temporada. Foto: UE Un record per als jugadors. Foto: UE.
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13 temporades un i 8 l’altre: si aquest any els vol
veure jugar com a locals s’haurà de desplaçar a
Vilobí i a Llagostera, ja que ni ells ni els seus
companys d’equip no ho podran fer a casa nostra.

L’actual Junta Directiva, després de sis anys de
tirar endavant el futbol de Caldes continuarà,
malgrat tot, la seva tasca. Potser, però, després
d’anys de sentir  promeses de mil lora
d’instal·lacions tant en jornades de presentació com
de cloenda, sabent que el projecte de millora del
camp està aprovada i subvencionada, i veient
sobretot que qui més ho pateixen són tots aquests
nens i nenes que volen jugar a futbol i no ho poden
fer amb les mateixes condicions que els del pobles
veïns, la il·lusió que teníem els primers anys no és
la mateixa.
La Junta Direct iva de la UE Caldes.La Junta Direct iva de la UE Caldes.La Junta Direct iva de la UE Caldes.La Junta Direct iva de la UE Caldes.La Junta Direct iva de la UE Caldes.

llarg termini... Senyors, si espereu gaire temps
més, quan hi hagi camp de gespa ja no hi haurà
nens per jugar-hi.

No estem parlant d’un esport minoritari. Al
futbol base de Caldes hi ha més de vuitanta
nois i noies que practiquen i treballen amb
il·lusió, formant-se com a futbolistes però
sobretot com a persones, amb el cos tècnic al
darrere vetllant per ells, molts pares i mares
implicats en el projecte i tots formant part de
l’entitat més antiga del nostre poble. Us
convido a venir qualsevol dissabte al camp
durant la temporada. Però aquest any ja no
tindrem juvenils ni cadets, i l’any que ve Déu
dirà... ja que si són equips justos en material
humà, amb pocs que se’n vagin als pobles
veïns ja no poden fer equip. Poder-los retenir
depèn de diferents factors, però sens dubte,
passa per oferir-los les instal·lacions que es
mereixen i és una vertadera llàstima que no
es faci tot el possible per aconseguir-ho.
Dolors Trobat i  RissechDolors Trobat i  RissechDolors Trobat i  RissechDolors Trobat i  RissechDolors Trobat i  Rissech

Futbol en perill de mort.Futbol en perill de mort.Futbol en perill de mort.Futbol en perill de mort.Futbol en perill de mort.
Llegeixo al diari que comencen a posar gespa
artificial al camp de futbol de Llagostera i em
fa mal.  Ara ja només quedarem Caldes,
Riudellots, Pals i Sant Ponç, dels equips que
juguen entre Preferent i Segona Territorial en
tota la província amb camp de futbol de terra.
Estem parlant de més de seixanta camps de
futbol amb gespa natural i artificial – que és
molt aviat dit- per quatre de terra, entre els
quals hi ha el nostre, que és una sorrera a
l’estiu i un fangar a l’hivern.

No sé, doncs, si està fora de lloc demanar
que d’una vegada per totes s’adeqüin les
instal·lacions del nostre poble a l’època que
vivim. Sabem que és una despesa important
però tenim el pressupost aprovat, tenim les
subvencions concedides, que per cert es
perdran si no es materialitza abans del 2008, i
fins i tot s’havia ja demanat un crèdit per
poder-ho tirar endavant. Ara falten les ganes
i la decisió, però sembla que aquest consistori
tampoc està per la feina. Parlen d’un nou
projecte per les instal·lacions esportives a

Partit de tancament de temporada. Foto: UE
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CLUB PATÍ CALDES

Foto: Club Patí Caldes

Foto: Club Patí Caldes

Foto: Club Patí Caldes

Hem acabat la temporada i ja estem preparant
la nova, la 2007-2008 amb moltes novetats.

La Trobada d’Escoles d’Hoquei celebrada
el dissabte 2 de juny dins del marc de la Diada
de l’Esport 07, va ser un èxit tant de
participants com de visitants. La demostració
dels avenços dels més petits del nostre Club
animat per les nostres fantàstiques
patinadores, que ens van delectar amb les
seves piruetes, ens van fer gaudir d’una
fantàstica tarda, que es va cloure amb el
sorteig d’un val per una nit al Meliá Golf Vichy
Catalán a una habitació doble amb
l’esmorzar bufet inclòs. El premi va ser per
un dels pares dels nostres petits jugadors,
en Joel Ros. Enhorabona i que en gaudiu!

Durant les dues primeres setmanes de
juliol Caldes va acollir el Segon Campus de
Tecnificació d’Hoquei Patins dirigit a nens
de categoria d’Escoleta fins a Juvenils. El
campus, organitzat pel Club Patí Caldes, ha
estat coordinat per gent d’alt nivell dins del
món de l’hoquei estatal. EnTete Hugas,
entrenador, en Quim Rubio, exjugador i
entrenador nacional i en Xavier Lladó  jugador
OK Lliga, juntament amb jugadors del CH
Girona com a monitors. El Campus ha
disposat de les instal·lacions del CEIP Sant
Esteve, del pavelló polivalent. Repartits en
dos torns, hi ha passat uns 80 nens de
diferents poblacions que han gaudit d’uns
dies d’esbarjo i han millorar aspectes tècnics
del seu esport preferit.

Ara tots estem esperant amb il·lusió el
Segon Festival de Patinatge de la Festa Major,
que es celebrarà el 29 de juliol al Pavelló
Esportiu. Aquest any gaudirem de valent
veient el magnífic espectacle de les millors
patinadores del món, les patinadores del
Club Patí Olot. També hi haurà la participació
del clubs de les rodalies i com no, de les
superpatinadores del Club Patí Caldes.

Si voleu seguir-nos de ben a prop, o esteu
interessats en formar part del nostre club,

us emplacem al nostre web, on podeu  trobar-hi tota la informació
i veure’ns en acció: és www.clubpaticaldes.org
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ESPLAI DE CALDES DE MALAVELLA - FUNDACIÓ LA CAIXA
L’ESTIU A L’ESPLAI DE LA GENT GRAN DEL’ESTIU A L’ESPLAI DE LA GENT GRAN DEL’ESTIU A L’ESPLAI DE LA GENT GRAN DEL’ESTIU A L’ESPLAI DE LA GENT GRAN DEL’ESTIU A L’ESPLAI DE LA GENT GRAN DE
CALDESCALDESCALDESCALDESCALDES
A l’Esplai, quan arriba l’estiu, quedem en un estat de
letargia. L’activitat frenètica que portem durant el curs
queda reduïda al mínim, s’hi respira una sensació de
calma i d’espera; tothom pregunta pel curs que ve:
què farem, quines novetats introduirem, també hi ha
molts socis que ja comencen a interessar-se per les
properes sortides i altres activitats.

Aquest estiu tenim, a més a més, altres elements
de conversa;  durant l’octubre, a l’Esplai, hi haurà canvi
de Junta Directiva i els socis com és molt natural,
s’interessen per aquest tema. Es renovaran els
càrrecs directius i els vocals i els que surtin elegits
ocuparan els seus càrrecs durant quatre anys.
Esperem que el mateix interès que actualment hi ha
per aquest tema, també hi sigui a l’hora de presentar-
se com a candidat/a. Ocupar un càrrec és una
responsabilitat i també molta feina però, si ho mirem

per la vessant de les compensacions, cal remarcar
que n’hi ha moltes: la primera, és l’agraïment dels socis
que trobes pertot arreu; la segona, és la satisfacció
de treballar pels altres amb esforç i interès; la tercera,
és l’aportació del propi granet de sorra a l’evolució
d’un lloc que estimes i en el qual, vulguis o no, hi has
fet una mica d’arrels; la quarta, és poder anar fent
realitat els objectius que la Junta es proposa per la
durada del seu mandat.

És una experiència que aixeca els ànims i enforteix
l’esperit. No es poden negar els moments de desànim
i d’angoixa que sovint arriben quan trobes algú amb
una actitud intransigent;  saber afrontar aquests
moments és un repte que també enriqueix, i l’esforç
dedicat a superar-los és  molt edificant.

Voldria que aquestes quatre ratlles animin als socis
a voler viure aquesta experiència en primera persona.
Ja ho sabeu, a l’octubre a l’Esplai....
Rosa Soler i Rovira, Presidenta de l’EsplaiRosa Soler i Rovira, Presidenta de l’EsplaiRosa Soler i Rovira, Presidenta de l’EsplaiRosa Soler i Rovira, Presidenta de l’EsplaiRosa Soler i Rovira, Presidenta de l’Esplai

VALORANT  ELS  TRES  ANYS  DE  MANDAT  DE  L’ESPLAIVALORANT  ELS  TRES  ANYS  DE  MANDAT  DE  L’ESPLAIVALORANT  ELS  TRES  ANYS  DE  MANDAT  DE  L’ESPLAIVALORANT  ELS  TRES  ANYS  DE  MANDAT  DE  L’ESPLAIVALORANT  ELS  TRES  ANYS  DE  MANDAT  DE  L’ESPLAI
Un cop van passant els anys, el tòpic més usual que va de boca en boca, és el de com passen tan de pressa,
però mirant una mica enrera i analitzant la feina que s’ha  desenvolupat durant aquests lapsus de temps, si
queda feta i ben feta o al menys el més aproximat a ben feta, per les persones que l’han assolit, és una gran
satisfacció compartida per tots els associats, que llavors és més complerta i dóna ganes als organitzadors
a reincidir, si tornen a ser elegits en els càrrecs.

Amb ànims d’assaborir el que queda com a resultat d’aquesta nostra legislatura, veiem que hem
augmentat les activitats al doble del que era abans, i que de resultes d’això el local social ens resulta
insuficient. Per tant, se’ns ha quedat petit, de manera que les activitats més nombroses han estat realitzades,
amb l’ajut del nostre Ajuntament, en el Teatre i el Casino Municipal. Hem omplert sempre ambdós locals i
hem assolit amb eficàcia la tasca social a què està predestinat, l’Esplai Caldes de Malavella, Fundació La
Caixa.

Donem obertament les gràcies a totes aquestes entitats per l’ajut i suport que ens han donat, esperant
haver correspost amb la nostra tasca, el servei predestinat.

Per si hi ha alguna persona aliena al nostre entorn que no sàpiga de les nostres activitats i hi estigui
interessada, passo a anomenar-les a continuació:

Manualitats, porcellana russa,  puntes de coixí, català, anglès, taller de memòria, labors, punt de mitja,
relax i moviment adaptat, tertúlia literària, lectura de teatre, conversa, temps de caminar, informàtica per
a iniciats, informatica d’internet, potoshop... i les sortides o excursions.

Només ens resta agrair a la revista municipal AQUAE que mitjançant la seva publicació, podem explicar-
vos el nostre tarannà, adreçat a tot el poble de Caldes, donant l’agraïment i suport rebut de tots i fer palès
la nostra satisfacció.
Sebastià  López, sots president
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L’Associació Ikald començarà els cursets a inicis
d’octubre. Els de bonsai i flors seques i premsades
seran a mitjan gener de 2008. Com de costum es
repartiran programes informatius.

Un any més, l’exposició que fem cada any per
Setmana Santa va ser un èxit. Tot gràcies a les / els
alumnes que es superen d’any en any i donem gràcies
a l’Ajuntament per la seva col·laboració, als nois de la
brigada i als voluntaris. Destaquem l’obra artesanal,
la caseta del te, que tan acuradament bastí en Llorenç
Mas. Gràcies a tothom!
Ika ldIka ldIka ldIka ldIka ld Vista general. Foto: Albert Torrent

Ja tenim el pont! Després de mesos d’espera, el nexe
d’unió amb les dues bandes de Franciac és un fet.
Enrere queden les angoixes tot travessant la N-II per
si un cotxe distret t’empaitava per darrere tot anant a
la Thiona, al «pitch & putt» o simplement a qualsevol
casa del veïnat. De les infraestructures que afecten i
afectaran a Franciac, aquesta es la que suposa un
avantatge per nosaltres. Quants accidents evitarà! Fins
avui, el millor mirador de Franciac era el campanar, ja
que el camp de visió és molt ampli, però us asseguro
que contemplar la N-II i la futura A-II des del pont es
una passada».

Us adoneu com la vida està plena de contrasentits?
Normalment quan parlem de carreteres, arquegem
les celles i pensem en l’inevitable trinxament del
territori i el canvi desfavorable dels paisatges que
aquesta obra comportarà. I sovint i afegim: si les
boques d’entrada i sortida no son àmplies per donar
fluïdesa al trànsit de poc haurà servit la inversió.
Simplement, l’embut es trasllada uns quilometres més
enllà, el problema continua. Tot son queixes. Aquesta
vegada  i tal com s’ha fet al llarg de la N-II s’han
respectat i millorat els accessos existents. Bé, no
correspon a aquesta entitat fer d’enginyers, perquè
tal com va dir un d’ells textualment: «yo soy ingeniero,
algo de ingenio tendré!» A nosaltres ens correspon
vetllar per els interessos  de Franciac i els franciaquins,
per altres camins veïnals de menys envergadura però
efectius pel poble i el municipi en general.

També un any més hem començat a treballar ja,
per organitzar la nova Festa Major perquè:
-No es fàcil visitar més de 250 col· laboradors i
anunciants.
-No és fàcil omplir les pàgines de contingut perquè el
programa resulti no només rendible econòmicament,
sinó amè a les persones que ens tenen a bé de llegir-
nos.
-No és fàcil preparar una exposició encertada en un
espai tan reduït.
-No és fàcil comptar amb poc personal per la moguda
de tres dies. Però... que es el que és fàcil en aquesta
vida? Perquè serveix la il· lusió, l’empenta, la
tossuderia...? – Per assolir un nou repte, una Festa
Major lluïda que no seria així sense la vostre presència!
Us hi esperem!

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC

IKALD
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Ceràmica. Foto: Albert Torrent

Ceràmica amb ikebanes al fons Foto: Ikald

Ikebana. Foto: Ikald

Un altre bonsai Foto: Albert Torrent

Un bonsai Foto: Albert TorrentLa casa del te. Foto: Albert Torrent

Ceràmica. Foto: Ikald
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LA TASCA D’EDUCARLA TASCA D’EDUCARLA TASCA D’EDUCARLA TASCA D’EDUCARLA TASCA D’EDUCAR
Com bé diu la gent gran: qui dies passa anys empeny!!!
El cert és que ja hem complert un any de funcionament
al nou centre escolar de Caldes.  Puc dir sincerament
que, per a mi, és i ha estat un privilegi, tant professional
com personalment, poder dur a terme aquesta tasca
tan engrescadora com és la d’iniciar un nou centre
escolar. El cert és que ha estat un any d’aprenentatge
continu, de valorar en cada moment el que s’havia de
fer, de veure quines són les prioritats. Iniciar projectes,
organitzar l’escola, treballar en equip, educar els
alumnes, intentar millorar dia a dia.  Aquests són i han
estat els nostres objectius.

La nostra prioritat bàsica i d’alguna manera la
nostra raó de ser, és EDUCAR UNES PERSONES perquè
quan siguin grans puguin ser AUTÒNOMES per arribar
a valer-se per elles mateixes, CURIOSES per tot el que

passa al seu entorn, RESPONSABLES de les seves
pròpies decisions, RESPECTUOSES amb tot  i tothom
que els envolta.

Penso en la importància d’aconseguir que els nois
i noies assoleixin unes bases d’aprenentatges sòlides
i contínues, però no deixo de tenir present  que el
motor que ens fa anar endavant és la il·lusió, les
ganes de superar-nos contínuament, la creença en
nosaltres mateixos com a persones individuals i
pertinents a un grup social.

És per tot això que la tasca d’educar és tant
complexa, engrescadora i enriquidora al mateix temps.
És per tot això que la tasca d’educar no es pot deixar
exclusivament a les màquines i encara existim els
mestres.
Anna Sánchez i Carrera, directora del Ceip LaAnna Sánchez i Carrera, directora del Ceip LaAnna Sánchez i Carrera, directora del Ceip LaAnna Sánchez i Carrera, directora del Ceip LaAnna Sánchez i Carrera, directora del Ceip La
B e n a u l aB e n a u l aB e n a u l aB e n a u l aB e n a u l a

Cap als estanys de Sils! Foto: CEIP Els pares explicant contes. Foto: CEIP Al patí: Foto: CEIP

AMPA DEL CEIP LA BENAULA
La nostra escola és petita però cada dia a les 8 del
matí s’inicia l’activitat com a qualsevol altra escola amb
el servei Bon Dia. La Dolors, sempre atenta  a
l’arribada dels més matiners, obre la porta amb un
somriure  i els nens van contents cap a l’aula on fan
diferents activitats mentre esperen que les classes
comencin a les 9,15.

L’Anna, la Roser i la Marta són les mestres que cada
dia els ensenyen coses noves i els fan despertar els sentits
i les ganes d’aprendre. En acabar les classes els nens
surten il·lusionats i amb ganes d’explicar el que han fet al
llarg del dia. Molts no volen marxar i ja comença a ser
habitual que berenin fora l’escola mentre juguen amb els
companys de classe i els pares fan petar la xerrada.

Aquest curs ha estat especial perquè només hi
havia un grup de P-3, però estem segurs que les
mestres i la direcció han tingut molta feina per engegar
la nova escola. De la mateixa manera, els pares
d’aquest grup hem estat treballant conjuntament per
donar suport a les iniciatives proposades.

Esperem que l’escola vagi creixent i que altres nens
es puguin beneficiar de tota la tasca iniciada aquest
curs. Des de l’AMPA continuarem treballant i ajudant
per l’educació dels nostres fills juntament amb l’escola.

Si voleu consultar la pàgina web de l’escola podeu
adreçar-vos a: http://www.xtec.cat/ceiplabenaula. Us
en mostrem unes quantes fotos.

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

CEIP LA BENAULA
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Presentació del curs 2007-2008Presentació del curs 2007-2008Presentació del curs 2007-2008Presentació del curs 2007-2008Presentació del curs 2007-2008
Benvolguts pares i mares:
El proper mes de setembre, s’inicia el curs escolar
2007-2008 i l’AMPA de la Llar d’Infants «Ninots» de
Caldes de Malavella es dirigeix a tots els que estareu
entre nosaltres per informar-vos de tot el que fem des
d’aquesta associació.

L’AMPA és un grup de pares i mares que tenim els
nostres fills matriculats a la Llar d’Infants Niinots de
Caldes de Malavella, una de les funcions principals de
la qual és informar les famílies de tot el que afecta els
nostres fills dins la Llar. Els objectius de l’AMPA són:
- El benestar dels nostres fills.
- Vetllar pel funcionament intern, i millorar de les
condicions generals de la Llar.
- Col·laborar amb l’Ajuntament i l’equip educatiu,
perquè la qualitat de la Llar creixi any rera any.
- Representar la veu del col·lectiu de pares i mares.
- Organitzar activitats: Dins el  grup d’activitats, n’hi ha
que són de caràcter educatiu (Escola d’adults,
xerrades informatives), d’altres per recaptar diners
(venda de loteria de Nadal i les roses de Sant Jordi), i
les  d’esbarjo pels pares, mares i nens (tallers de Nadal,
Rua de Carnestoltes, i la Festa Fi de curs).

Com podeu veure, són moltes les activitats que es
fan durant tot l’any, i per això, calen pares i mares que
vulguin entrar a format part de la junta i es facin
col·laboradors

La Llar d’infants és el lloc on el teu/va fill/a tindrà
el seu primer contacte en l’àmbit escolar i que canviarà

la vostre dinàmica familiar. Pensem que aquest pot
ser un bon motiu per afiliar-se com a  membre de la
Junta de l’AMPA i així poder donar l’opinió en aspectes
importants del funcionament de la Llar.

Els que deixem l’AMPA aquest any, convidem i
engresquem a formar part d’aquesta junta per tal de
seguir ampliant els objectius i el programa que ha
quedat pendent.

Esperant la vostra col·laboració en la nova junta
pel proper curs 2007-2008, ens acomiadem amb una
salutació ben cordial. L’AMPA, aprofita aquesta
plataforma per agrair públicament la col·laboració de
totes les persones i entitats que ens han ajudat directa
o indirectament en la realització de les activitats
proposades durant el curs escolar 2006-2007.
Junta de l’AMPA Llar d’Infants Junta de l’AMPA Llar d’Infants Junta de l’AMPA Llar d’Infants Junta de l’AMPA Llar d’Infants Junta de l’AMPA Llar d’Infants «NinotsNinotsNinotsNinotsNinots»  de de de de de
Caldes de MalavellaCaldes de MalavellaCaldes de MalavellaCaldes de MalavellaCaldes de Malavella

Festa de Sant Jordi el diumenge 22. Foto: AMPA Festa de comiat del curs. Foto: AMPA

Carnestoltes. Foto: AMPA

AMPA DE LA LLAR D’INFANTS NINOTS
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A banda de les tasques habituals que des de l’AMPA
es duen a terme, hi ha un parell de novetats que creiem
que és important comentar-vos per tal que ho tingueu
en compte de cara al curs que ve i, de fet, a partir d’ara.

D’una banda, volem agrair-vos la bona acollida que
ha tingut el nou sistema de reciclatge de llibres de
text que des de l’AMPA hem impulsat amb el  suport
del consell escolar, i que ha fet que gairebé 40 alumnes
–més del doble que durant el darrer curs- s’acullin a
aquest projecte. En total es reciclaran 163 llibres, des
de  primer curs fins a sisè. Les famílies que s’han acollit
al programa veuran reduïdes significativament les
despeses que genera la compra del material escolar
a principi de curs i d’altra banda col·laboraran a
fomentar entre els alumnes la responsabilitat i la cura
del material didàctic i, amb aquest consum més
racional dels llibres, contribueixen a l’estalvi dels
recursos des d’un punt de vista ambiental.

També estem treballant per reestructurar les
activitats extraescolars tenint en compte les noves
necessitats que ocasionarà la implantació de la sisena
hora al nostre centre a partir del curs que ve. Amb el
nou horari escolar, de 9 a 1 i de 3 a 5 pels alumnes de
primària, i de 9 a 12 i de 3 a 5 pels alumnes d’infantil,
caldrà  reforçar les activitats de la franja horària del
migdia pels alumnes  d’ infantil, i a les tardes, de 5 a 6,
per a tots els cursos. Esperem poder oferir-vos un
ampli ventall d’activitats que us resulti d’allò més
interessant i que s’ajusti al màxim a les vostres
necessitats. Pensem que seria molt profitós crear un
servei de biblioteca al migdia que permetés, en primer
lloc, fer els deures als alumnes de primària, però també
llegir o bé jugar a escacs, contribuint a fomentar l’ús

d’aquest espai entre els alumnes. Estem treballant
perquè el servei d’acollida Bona Tarda entri en
funcionament des del primer dia de classes i volem
ampliar l’horari del servei d’acollida Bon Dia
començant a tres quarts de 8 del matí. Com sempre,
rebreu tota la informació i la graella de propostes
detallada a l’inici de curs.

Finalment, volem aprofitar l’avinentesa per fer
ressó d’una bona notícia que potser a hores d’ara ja
coneixeu: el Govern de la Generalitat ha guardonat la
FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’
alumnes de Catalunya) amb la Creu de Sant Jordi.
Aquest és el reconeixement a tots els pares i mares
que han treballat i treballem dedicant temps, esforç i
de ben segur molta il·lusió a fer una escola acollidora,
integradora i catalana. A tots i totes els que heu
format i formeu part d’una junta d’AMPA, tant si
aquesta és gran o petita, tant si pertany a primària,
a secundària, o a la Llar d’infants, moltes felicitats!
Que això ens serveixi per animar-nos a continuar
lluitant per l’educació dels nostres fills. 

Bon inici de curs!

Festa de final de curs. Foto: AMPA Gresca i xerinola. Foto:AMPA

Exhibició d’activitats extraescolars. Foto:AMPA

AMPA DEL CEIP SANT ESTEVE
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Actuació en ple. Foto:Albert Torrent

En Jordi Colomer amb l’orquestra. Foto:Albert Torrent

Concert coral simfònic commemoratiu del desèConcert coral simfònic commemoratiu del desèConcert coral simfònic commemoratiu del desèConcert coral simfònic commemoratiu del desèConcert coral simfònic commemoratiu del desè
aniversari de la Coral Catnaires de Caldesaniversari de la Coral Catnaires de Caldesaniversari de la Coral Catnaires de Caldesaniversari de la Coral Catnaires de Caldesaniversari de la Coral Catnaires de Caldes
El 2 de juny passat va tenir lloc el concert més important
de la nostra coral: El Concert Coral Simfònic, dirigit
per Jordi Colomer i Soler, acompanyats per la seva
orquestra i amb l’actuació de l’Assumpta Fontanals
com a soprano solista. Ens vàrem ajuntar tres corals:
la de Caldes, la Coral Sol Ixent, de Fornells de la qual
n’és directora la Mercè Bentué i la Coral Josep Ruhí
de Bescanó, dirigida per la Clara Banet.

Es necessitava un cos coral potent atès que cantàvem
amb un acompanyament orquestral destacat. Gràcies a
la il·lusió del seu director i per l’amistat que ens hi
uneix hem pogut comptar amb la Camerart – Orquestra
del Maresme(C-OMC-OMC-OMC-OMC-OM). Una formació que a part
d’interpretar música purament instrumental de
gairebé tots els grans autors clàssics també ha entrat
en el camp de la música coral simfònica. En aquest
vessant, la C-OMC-OMC-OMC-OMC-OM,     ha acompanyat diverses agrupacions
corals catalanes: el Cor Madrigal, el Cor Aixa d’Arenys
de Mar i el Cor Jove de l’Orfeó Català entre d’altres.
Veiem doncs que la C-OMC-OMC-OMC-OMC-OM, formada per músics que tot
i la seva joventut estan considerats d’entre els millors
del nostre país, ha mostrat gran sensibilitat per ajudar
a difondre tot aquest camp musical actuant a força
poblacions del Principat, i ara a Caldes.

CORAL CANTAIRES CALDES En Jordi Colomer, com tota la seva família, posseeix
una àmplia experiència professional com a director
d’orquestra i com a intèrpret de cambra. Podríem
escriure llargament sobre la seva activitat artística,
sens dubte molt extensa tot i tractar-se d’un músic de
53 anys.  Moltes actuacions aquí i a l’estranger,
sempre respectant en la seva execució l’essència
estilística dels temes segons la música de cada època.
aquest rigor li ha donat molta solvència. Ha estat  també
director de l’Orfeó de Sabadell, de la Camerata Coral
de Cerdanyola i de la Jove Orquestra Nacional
d’Espanya. És clar doncs que el seu grau d’exigència
no li permet acceptar mai un resultat mediocre i per
aquest concert se’n va assegurar, ja que ell mateix
ens va dirigir els darrers assaigs.
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El cartell del concert

L’Assumpta, de solista. Foto: Albert Torrent

Per a les tres corals ha estat un gran repte, ja que
en la seva major part estan integrades per cantaires
sense coneixements musicals. Com la de Fornells, la
Coral Cantaires portem 11 anys i la de Bescanó no
gaires més. Ara bé durant aquest temps s’han après
moltes  coses i en el cas de Caldes ho devem a la
nostra directora. L’Assumpta
Fontanals era l’altra gran
protagonista del dia ja que  va
endegar aquest concert i també
perquè per fi la veierem actuar
com a solista a casa, al llarg de
tota una actuació brillantment
orquestrada. El públic va poder
gaudir del seu cant: l’afinació
perfecte i una tècnica vocal
envejable.

El concert, celebrat a la
Parròquia adequada per a
cantors, músics i públic (s’ha de
felicitar en aquesta tasca la
feina feta per la brigada
municipal),  va aplegar prop de
250 assistents. Un concert on
estaven representats els tres
compositors més carismàtics de
la música, tots ells del S XVIII.
Els temes vocals que es van
interpretar són de caire religiós.

La primera part va començar
amb la Coral Nr 6 de la Cantata
Nr 147 de J.S. Bach, considerat
el màxim exponent de la música
barroca i del renaixement i del
qual és important saber que va
fer del cor el centre de gravetat
de la seva creació. A continuació
van seguir el Laudate Dominum,
l’Al·leluia i l’Ave Verum de W.A.
Mozart, compositor del
classicisme que juntament amb
Haydin, va revolucionar la
música vers al simfonisme. Just
abans de l’intermedi l’orquestra
va tocar una composició, en
aquest cas no religiosa,
pensada com diu el seu nom per

a distreure la gent: El Divertimento en Fa Major, també
de Mozart. Una autèntica joia en aquest camp.

La segona part va estar íntegrament dedicada a
l’oratori més famós de la història de la música, el
Messies de Händel. Començà l’orquestra amb la
Simfonia d’obertura, a continuació He shall feed His

flock  (una dolça ària en la qual
intervingué, a més de
l’Assumpta, l’Ester Prat com a
solista contralt), seguiren Glory
to God, Pifa, Rejoice greatly i
Since by man came death.
Finalment How beautiful are
the feet of them i l’Al·leluia, que
el vàrem haver de repetir. És
sabut que el Messies és una
obra molt directa i arriba a
tothom, però l’Al·leluia penseu
(ens deia en Jordi Colomer), va
sorprendre al propi compositor
quan la va estrenar. La va dirigir
més de cinquanta vegades.

Com sempre que ens ha
interessat quedar bé a l’hora
d’anunciar-nos  vàrem
demanar al nostre amic-
col· laborador, en Xavier

Bulbena, el disseny del cartell i
del programa de mà del concert.
Ens va fer un dibuix volent
representar una simfonia
d’ocells.

Ara, la Coral Cantaires de
Caldes hem complert el desè
aniversari i us puc assegurar
que ens ho passem molt bé, però
no ha estat un camí fàcil. Depèn
de les persones, dels
organismes que poden donar
suport i de la capacitat de
connectar amb la gent, amb el
poble de Caldes per començar.
Agraïm la fidelitat i suport
incondicional que ens ha
mostrat el públic en totes les
nostres actuacions.
Miquel RieraMiquel RieraMiquel RieraMiquel RieraMiquel Riera
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Presentació del primer llibre de contes de la colPresentació del primer llibre de contes de la colPresentació del primer llibre de contes de la colPresentació del primer llibre de contes de la colPresentació del primer llibre de contes de la col· leccióleccióleccióleccióleccióConeguem els gegantsConeguem els gegantsConeguem els gegantsConeguem els gegantsConeguem els gegants de la Colla Gegantera de la Colla Gegantera de la Colla Gegantera de la Colla Gegantera de la Colla Gegantera
El 20 d’abril passat, coincidint amb Sant Jordi, la Colla Gegantera de Caldes de Malavella va presentar a la
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia el primer conte de la col·lecció Coneguem el Gegants que porta per títol:  Avi
Justinià, no puc dormir! (Història dels Gegants de Caldes de Malavella).

A la Biblioteca es va aixecar una gran expectació. Tothom esperava amb il·lusió veure el primer exemplar.
L’acte el va obrir el President de la Colla Gegantera, l’Emili Marcos.  Envoltat pel nou logotip de la colla  i la portada
gegant del conte, i acompanyat pels protagonistes d’aquell acte,  va agrair principalment a l’Ajuntament de Caldes
el seu suport, a en Pep Cases, que en el seu dia va escriure la llegenda i a l’Ivan Besora, el President  de l’Agrupació
de Colles de Geganters per haver acceptat fer el pròleg al conte i fer-ne difusió en tot el món Geganter a través de

Moment de la presentació (Foto: Colla Gegantera) L’autora i l’il·lustrador (Foto: Colla Gegantera)

l’Agrupació. També va agrair la seva tasca al dibuixant i va explicar les anècdotes que van envoltar la realització
del conte.  Va excusar l’assistència de l’alcalde, Marcel Vila,  ja que acabava  de néixer la seva filla, la Queralt, Enhorabona!.

Vam sentir les paraules de suport del l’Ivan Besora, el President  de l’Agrupació de Colles de Geganters i
d’agraïment de l’Albert Casanovas per haver comptat amb ell. Finalment va parlar l’autora, l’ànima d’aquest
projecte, que ens va explicar com va sorgir tot. Fa uns dos anys,  després de la creació d’una comissió dins la colla
que pretenia apropar els nens de Caldes als Gegants, l’Emili li va
proposar la idea. Per circumstàncies que ara no vénen al cas, no va
ser fins al febrer passat quan van decidir de tirar-ho endavant. L’Anna
ja tenia el text i el dibuixant i només calia posar fil a l’agulla. El suport del
president  i l’acceptació de la tant agoserada proposta per part de
tots els membres de la Colla i dels Grallers Escaldats ha estat la
culminació de l’èxit del projecte.

 Va agrair novament el suport de l’Ajuntament, de l’alcalde Marcel
Vila i del Regidor de Cultura, Carles Casellas per les facilitats donades
per aconseguir que el projecte fos una realitat i que tingui continuïtat.
I també la presència i participació de l’Ivan Besora, el President  de
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, qui amb les seves
paraules ha fet augmentar el valor del llibre i els ha encoratjat a
continuar fent-ne difusió en tot el món geganter. Gràcies a gent com ell
la continuïtat de  la tradició gegantera està garantida en el nostre país.

També va agrair a l’Anna Pagès i a tot el seu equip de la Impremta
Pagès d’Anglès la seva professionalitat per haver convertit uns papers
amb 4 lletres en el magnífic llibre que va mostrar en aquell moment.

COLLA GEGANTERA

El llibre. (Foto: Colla Gegantera)
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El conte està dedicat a qui li ha donat suport en tot
moment, en Jordi, a la seva àvia i al seu pare, que li
van ensenyar a estimar els gegants, siguin d’on siguin,
i les tradicions catalanes, i especialment, als seus fills
Joan i Jofre i als seus nebots que, amb la seva
innocència d’infants mantenen encesa l’espurna de la
il·lusió de continuar endavant.

El que es va presentar és el primer número d’una
col·lecció que consistirà en 5 contes on els principals
protagonistes són els membres de la família
gegantera. Cada número relatarà una història
vinculada amb Caldes en la qual participaran diferents
elements de la família per tal que els nens coneguin el
nostre entorn, els gegants, els identifiquin amb el seu
nom  i se’ls facin més seus. Va semblar convenient
començar la col·lecció amb l’adaptació de la història
dels Gegants de Caldes de Malavella, que molts potser
coneixereu, escrita per en Pep Cases en motiu d’una
Festa Major i representada per la Colla durant la Vila
Gegantera. En aquest número hi participen en Justinià
i la Seclina, reforçant el seu vincle familiar, d’avi i néta,
donant-los personalitat que tant bé ha sabut reflexar
l’Albert, amb els dibuixos. El primer número
s’acompanya d’una carpeta que ha quedat molt gegantera
i que permet guardar tots els contes de la col·lecció.

 N’han fet donacions a les dues escoles del nostre
municipi, a la Llar d’Infants, a les Germanes Hospitalàries,
a la Biblioteca de Caldes i a les de la  comarca. Les
llibreries del poble s’han ofert per vendre el llibre
desinteressadament i s’ha creat una comissió de venda
per a les sortides que fan als municipis d’arreu de
Catalunya per fer-lo arribar a tothom. El llibre es pot
adquirir a les llibreries de Caldes, Solés i Tau, a l’Oficina
de Turisme de Caldes  i a Cassà, a la Llibreria Dalmau.

La colla gegantera augmenta la família:La colla gegantera augmenta la família:La colla gegantera augmenta la família:La colla gegantera augmenta la família:La colla gegantera augmenta la família:
presentació del nou gegantó, en Maurici.presentació del nou gegantó, en Maurici.presentació del nou gegantó, en Maurici.presentació del nou gegantó, en Maurici.presentació del nou gegantó, en Maurici.
El 19 de maig passat, la Colla va augmentar la família.
En una plaça plena a vessar i amb una representació
teatral amb els membres de la Colla Gegantera i dels
Grallers Escaldats es va fer-la presentació d’en
Maurici, un nou amic, i alguna cosa més, de la Seclina.
Després de mantenir-nos intrigats amb les seves
cartes, finalment vam conèixer el seu amic. Es van
conèixer en unes colònies i aquest noi tant espavilat va
veure clar que a Caldes, amb la Colla Gegantera i en
companyia de la seva millor amiga, estaria d’allò més bé.

La gegantona Seclina va arribar molt nerviosa a la
plaça però ningú no sabia què li passava. Bé, ningú,
ningú,... no! La seva mare, l’Emília, ja s’ensumava
alguna cosa. Aquestes mares! Enmig de l’enrenou i la
curiositat de tothom per saber què li passava a la
Seclina, va entrar a la plaça en Maurici, el nou gegantó,
acompanyat pels Grallers  Escaldats. Molt ben vestit i
amb un niu d’ocellets a les mans, va deixar que la
Seclina  el presentés als seus pares, en Claudi i l’Emilia,
als seus avis, en Justinià i la Teodòsia, a tots les de la
Colla Gegantera i al poble de Caldes. Tothom va quedar
meravellat en veure que és una rèplica exacte del
protagonista del còmic de La llegenda de la Malavella.
Va ser un moment molt emocionant!.

Els de la Colla estaven tant contents amb el seu
nou amic, que van repartir a tothom, petits i grans, el
seu fulard mentre tothom berenava. El que més
s’esperava eren les postres, que no van ser qualssevol.
La pastisseria  Buhigas va fer una còpia exacta i a
mida real del gegantó amb xocolata que, a part de
boníssim, era idèntic a l’original en tots els detalls.
Tots els nens i nenes de Caldes, encara que remullats
amb una mica de pluja, van gaudir d’una fantàstica i
endolcida tarda. Si en voleu més detalls podeu consultar el
web www.caldesdemalavella.cat/gegants

Última hora: Última hora: Última hora: Última hora: Última hora: estigueu ben atents perquè aquests
de la Colla Gegantera no acaben les idees. El que estan
preparant segur que us agradarà molt i qui sap si aviat
podrem tenir un altre conte a les mans. Estigueu alerta
i seguiu-los de ben a prop!
Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: A la secció d’Esdeveniments podeu veure fotos
del sopar i revetlla de Sant Joan, organitzats per la Colla).

En Maurici i la Seclina, al mig, ben feliços. Foto: Sussi Bartomeu
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La invisibilitat de les donesLa invisibilitat de les donesLa invisibilitat de les donesLa invisibilitat de les donesLa invisibilitat de les dones
Ho són unes vegades més i d’altres menys però ho són.
Presideixen institucions, congressos, departaments
socials i no se les veu. Les dones pinten, escriuen,
composen, dirigeixen orquestres, creen art i també
creen noves vides i són mares i com a tal eduquen els
seus fills. Però no se les anomena.

Ningú no dubta que hi ha escriptores esplèndides
en totes les èpoques i mereixedores d’ocupar un lloc
destacat en les millors enciclopèdies, o artistes dignes
de tenir penjades les seves obres en els millors
museus. I si ningú no ho dubta, perquè no hi són? Qui
ha esborrat els noms d’aquestes pàgines? Qui ha
oblidat col·locar-les en el lloc que els correspon? És
necessari pronunciar aquests noms per fer-les visibles.

La visibilitat d’una dona està permesa sempre que
respongui als «cànons» que els homes han creat.
Sovint cap dona que tingui «veu pròpia», que sigui
emprenedora, no és acceptada per la majoria de les
societats patriarcals (que hi són), i quan una dona

«existeix» es procura minimitzar-la. No es qüestiona
l’autoritat d’un home quan mana però sí  quan és una
dona qui ho fa. Una situació semblant sol crear conflictes
i la creixent violència contra les dones n’és una prova.
Quan algú opina que abans no passaven aquestes
coses, cal dir que sí, que sí que passaven, però no es
coneixien perquè les dones mateix ja procuraven que
no es sabés. Els homes no volen sentir la discrepància
de qui tradicionalment està en silenci suportant una
amorosa indiferència. Per aquestes raons i més,
decididament, les dones hem de participar de la vida.

I parlant de «visibilitat» o de «veu pròpia» i
aprofitant aquest mitjà, Xarxa de dones reivindica «una
habitació pròpia» (com diu Virginia Wolf) per a totes,
que en definitiva no és més que un espai, un lloc, un
temps...  i us convida a participar i col·laborar amb la
nostra associació. Que aquesta «habitació pròpia» ens
permeti de gaudir de les activitats (cal distribuir feines)
d’aquest estiu.

Recordeu la frase que vàrem posar en aquell punt
de lectura que vàrem donar el dia de Sant Jordi? Cal
tenir cura i temps pel nostre món intel·lectual i afectiu.
Doncs això... Bon estiu a totes... i a tots.

XARXA DE DONES

AMICS DELS MALALTS (Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes)
Ara ja estem recuperats de l’esforç i us convidem

pel proper any... la 43a. Peregrinació a Lourdes, del
22 al 26 de juny de 2008. Coincidirà amb la celebraciócelebraciócelebraciócelebraciócelebració
del 150è. Aniversari de les aparicions. del 150è. Aniversari de les aparicions. del 150è. Aniversari de les aparicions. del 150è. Aniversari de les aparicions. del 150è. Aniversari de les aparicions. Us hi
esperem,
Rosa VallRosa VallRosa VallRosa VallRosa Vall· l losera i Duch, presidenta dellosera i Duch, presidenta dellosera i Duch, presidenta dellosera i Duch, presidenta dellosera i Duch, presidenta de
l’hospitalitat Amics dels Malalts.l’hospitalitat Amics dels Malalts.l’hospitalitat Amics dels Malalts.l’hospitalitat Amics dels Malalts.l’hospitalitat Amics dels Malalts.

42a. Peregrinació de l’Esperança a Lourdes42a. Peregrinació de l’Esperança a Lourdes42a. Peregrinació de l’Esperança a Lourdes42a. Peregrinació de l’Esperança a Lourdes42a. Peregrinació de l’Esperança a Lourdes
(del 23 al 27de juny)(del 23 al 27de juny)(del 23 al 27de juny)(del 23 al 27de juny)(del 23 al 27de juny)
Amb el lema Lourdes, camí de reconciliació, hem tornat
a anar en peregrinació a Lourdes per demanar un
altre cop a la Mare de Déu que reforci la nostra fe, el
nostre coratge davant els entrebancs al llarg de l’any
i sobretot perquè encomani tots els malalalts, els que
vénen i els que es queden. També li demanàrem força
per a tots els que hi anem a fer un servei als malalts, les
infermeres i els brancadiers, i que no ens faltin voluntaris,
sobretot joves. A vosaltres us diem: proveu-ho!proveu-ho!proveu-ho!proveu-ho!proveu-ho!

Enguany en el viatge érem 32 persones comptant
infermeres, brancadiers i peregrins més els malalts,
xifra que s’ha reduït per l’absència de les nenes de les
germanes hospitalàries. Ho lamentem, les hem trobades
a faltar. Bé, han estat uns dies atrafegats, amb un parell
de dies amb pluja però els actes es varen desenvolupar
segons els que estava previst. Ens varen acompanyar
el Sr. Bisbe Carles Soler i es deixaren veure per allà
els antics rectors Mn. Fàbregas i Mn. Emili Bohigas.
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A l’Associació de
Dones per Caldes
el darrer
trimestre hem
organitzat tot un
seguit de
conferències que

us detallem a continuació, així com  tallers destinats a
ensenyar tècniques, potser una mica oblidades o, si
més no, poc utilitzades, amb l’afany que no es perdin
ni es deixin de fer. Han despertat un gran interès així
com una gran participació per part de caldencs i
caldenques que s’ha fet notar en la gran assistència
en els diversos cursos.

17 D’ABRIL, TALLER DE MITJONS A 4 AGULLES17 D’ABRIL, TALLER DE MITJONS A 4 AGULLES17 D’ABRIL, TALLER DE MITJONS A 4 AGULLES17 D’ABRIL, TALLER DE MITJONS A 4 AGULLES17 D’ABRIL, TALLER DE MITJONS A 4 AGULLES
En aquest hem après a fer mitjons, tant d’estiu com
d’hivern, manualment, i amb 4 agulles, gràcies a TONI
OLLER i DALMAU .

18 D’ ABRIL18 D’ ABRIL18 D’ ABRIL18 D’ ABRIL18 D’ ABRIL, TALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICATALLER DE COSTURA BÀSICA
Hem après a fer costura bàsica per petits imprevistos,
gràcies a  PILAR FRUCTUOSO i NADAL

19 D’ABRIL, TALLER DE BIJUTERIA19 D’ABRIL, TALLER DE BIJUTERIA19 D’ABRIL, TALLER DE BIJUTERIA19 D’ABRIL, TALLER DE BIJUTERIA19 D’ABRIL, TALLER DE BIJUTERIA
Gràcies de l’ ANNA POCH i BANCELLS hem après a fer
precioses coses de bijuteria, des d’anells, a penjolls, i
fins i tot,  arracades.

22 D’ABRIL, DIADA DE ST. JORDI22 D’ABRIL, DIADA DE ST. JORDI22 D’ABRIL, DIADA DE ST. JORDI22 D’ABRIL, DIADA DE ST. JORDI22 D’ABRIL, DIADA DE ST. JORDI
L’Associació de Dones per Caldes també va participar
en la Diada de St. Jordi  que enguany s’ha celebrat  el
diumenge  dia  22 d’abril, a la plaça de la Selva de
Caldes de Malavella. La jornada va començar a les 10
del matí i ens vàrem presentar amb una taula
informativa, on es disposava entre d’altres coses, de
samarretes i punts de llibres de l’Associaciósamarretes i punts de llibres de l’Associaciósamarretes i punts de llibres de l’Associaciósamarretes i punts de llibres de l’Associaciósamarretes i punts de llibres de l’Associació,
així com d’unes exquisides coques amb xocolatacoques amb xocolatacoques amb xocolatacoques amb xocolatacoques amb xocolata
desfetadesfetadesfetadesfetadesfeta, tot plegat fet amb la il· lusió de poder
participar en una diada tant assenyalada.

4 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE4 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE4 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE4 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE4 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE
AUTOCONEIXEMENT i CREIXEMENT PERSONALAUTOCONEIXEMENT i CREIXEMENT PERSONALAUTOCONEIXEMENT i CREIXEMENT PERSONALAUTOCONEIXEMENT i CREIXEMENT PERSONALAUTOCONEIXEMENT i CREIXEMENT PERSONAL
JOSE LUIS EL LIBRE, va néixer a Bilbao i actualment
viu a Galícia. Ell és l’autor de El libro de la vida i El
olvidado arte de lavar los pies. Es pot considerat un
investigador en el sofriment humà; va explicar que a
partir d’una malaltia degenerativa que pateix des de
naixement i després de passar per diferents
terapeutes, sanadors i medicines a diferents parts del
món, un dia es va trobar amb aquest oblidat art
mil· lenari, i és després d’una llarga i profunda
investigació en aquest art, quan aprofundeix en el
despertar de la consciència,  l’alliberació del sofriment
i el coneixement de la vida.

ASSOCIACIÓ DE DONES PER CALDES

Taller de bijuteria. Foto: Dones per Caldes

Paradeta de Sant Jordi. Foto: Dones per Caldes
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22 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE22 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE22 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE22 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE22 DE MAIG, CONFERÈNCIA SOBRE ELS CANVISELS CANVISELS CANVISELS CANVISELS CANVIS
DEL SÒL PÈLVIC EN LES DIFERENTS  ETAPESDEL SÒL PÈLVIC EN LES DIFERENTS  ETAPESDEL SÒL PÈLVIC EN LES DIFERENTS  ETAPESDEL SÒL PÈLVIC EN LES DIFERENTS  ETAPESDEL SÒL PÈLVIC EN LES DIFERENTS  ETAPES
DE LA VIDA DE LA DONADE LA VIDA DE LA DONADE LA VIDA DE LA DONADE LA VIDA DE LA DONADE LA VIDA DE LA DONA
Les llevadores ROSA Ma. SÁNCHEZ i CONXI TAPIS, de
l’IAS (Institut d’Assistència Sanitària), ens varen parlar
de les possibles tècniques per tal d’evitar que el sòl
pèlvic es debiliti, així com de la manera que podem
resoldre aquest tipus de problema quan ens hi trobem
i a on ens podem dirigir perquè ens orientin. L’exposició
de les ponents va ésser molt pràctica i entenedora ja
que es van ajudar d’una projecció en una pantalla per
tal de poder visualitzar amb molt de detall les
conseqüències de tots aquests canvis.  Ens va
sorprendre descobrir que és un problema amb el qual
una dona s’hi pot trobar en qualsevol edat, i va quedar
palès el gran interès del públic assistent ja que es
varen formular moltes preguntes interessants que les
ponents varen contestar amb molta claredat.

Atès que es un tema important en qualsevol etapa
de la vida de la dona, totes les interessades podeu
contactar amb  l’Associació de Dones per Caldes, on
en podem parlar i informar-vos-en  més àmpliament.

2 DE JUNY,  TALLER SOBRE 2 DE JUNY,  TALLER SOBRE 2 DE JUNY,  TALLER SOBRE 2 DE JUNY,  TALLER SOBRE 2 DE JUNY,  TALLER SOBRE «COM ACTIVAR L’ENERGIA AMORCOM ACTIVAR L’ENERGIA AMORCOM ACTIVAR L’ENERGIA AMORCOM ACTIVAR L’ENERGIA AMORCOM ACTIVAR L’ENERGIA AMOR»

En la conferència del passat divendres dia  4 de maig, en José luís el libre, autor de El libro de la vida i  El olvidado
arte de lavar los pies, a partir de la seva experiència personal, del coneixement de si mateix per la pròpia malaltia
com autèntic camí de desenvolupament personal i espiritual, es va oferir per   fer el taller Com activar l’energia
amor, dirigit a persones que volen aprofundir en el coneixement
personal i en el treball de transformació per mitjà de la pròpia
malaltia o malestar. El Taller aporta una tècnica terapèutica senzilla
i accessible a totes les persones, per mitjà d’un massatge als
peus, a si mateix, i alhora  es pot donar i rebre als familiars i amics.

El finalitzar vàrem poder gaudir de la dansa del ventre que ens
va oferir, molt amablement, l’Alejandra Undurraga.

Xerrada sobre els canvis del sòl pèlvic. Foto: Dones per Caldes

Dansa del ventre. Foto: Dones per Caldes Jose Luis el Libre. Foto: Dones per Caldes
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-Una nova sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià  avala
la unitat de la llengua catalana i contradiu la posició de la Conselleria
de Cultura de la Generalitat valenciana, quan va convocar oposicions
i obligava als titulats en la llicenciatura en Filologia Catalana a fer
proves de coneixement de valencià. El govern valencià continua obstinat
en enfrontar valencians i catalans i en suprimir la nostra llengua del
País Valencià. Font: Racó Català, 3 de maig.

-El Cos Nacional de Polica de Vila-Real canvia el nom d’un veí en el
DNI. Josep Pasqual Broch Doñate va anar a renovar el seu carnet
d’identitat i es va robar en què el van rebatejar com a «José Pascual».
En queixar-se i va dir que des de 1977 tenia el nom en català. Va rebre
la resposta que «abans les lleis eren molt permissives». Font: Diari
Avui, 3 de maig.

L’alcaldable del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, es pregunta
perquè el 32% dels recursos que des de Generalitat i des de l’Estat
s’aporten a l’ajuntament de Barcelona per a polítiques d’immigració
van a cursos de català i demana que aquests diners es dediquin a
altres formes d’integració. En concret, va dir que en aquesta línia, un
home musulmà «podria discriminar una dona i en canvi parlar molt bé
el català». (Hi ha argumentacions tan absurdes que cauen pel seu
propi pes). Font: Diari Avui.

El Partit Popular de Caldes ens va  sorprendre amb un dels principals
punts del programa electoral: introduir el castellà a l’Ajuntament. A
part d’evidenciar una alarmant  falta d’idees en la política municipal,
demostren la seva demagògia en quant al suposat bilingüisme que
defensen. Ens agradaria veure’ls reclamant que puguem veure ben
aviat cine en català.

Les entitats en defensa de la llengua i cultura catalanes ADEC, Consum
català, Òmnium cultural i  Plataforma per la Llengua han reclamat a la

Generalitat que apliqui la legislació vigent que peremt exigir l’etiquetatge
dels productes en català. Les comunitats autònomes tenen plenes
competències per obligar a etiquetar en la llengua pròpia.  Esperem
doncs que el govern català faci complir ben aviat les lleis en qüestió
d’etiquetatge. De vegades ens queixem molt dels de fora però tenim
molta feina a fer a casa! Font: Plataforma per la llengua, 13 de juliol.

Harry Potter parla més anglès que no català a Barcelona. Harry
Potter i l’orde del Fènix s’ha projectat en català a 2 sales de Barcelona,
a 3 en anglès i a 14 en espanyol. A més d’això, les versions en català
es fan en horaris intempestius i en sales petites. Un reflex de la
discriminació a què estem sotmesos els catalans ja que tan sols
podem veure en la nostra llengua el 3% de les pel·lícules estrenades.
Tot plegat fa que sigui una autèntica aventura poder veure cine en
català. Fins quan callarem? Font: Diari Avui, 13 de juliol.

-José Luis Morán, director del Festival Internacional de Benicàssim
(FIB), davant de la pregunta de si s’ha plantejat dur algun grup que
canti en català Morán va respondre «no crec en nacionalismes».
«Prefereixo donar suport a la gent que canta en castellà que no pas
als que canten en euskera, català o gallec». En opinió de Morán «es
tracta que el món tendeix a què ens puguem comunicar tots millor i no
mirar-nos tant a nosaltres mateixos». O sigui, que cantar en català
és de nacionalistes tancats i  cantar en castellà és la cosa més
normal i universal. Font: Avui - Racó Català, 19 de juliol

-Cobega, la distribuïdora de Coca-Cola ja té pàgina en versió catalana
(http://www.cobega.es/cat/index.html). Ara falta que puguem veure
els seus productes etiquetats en català!

-Microsoft ha anunciat que està treballant per introduir el català en el
portal Hotmail, en el servei de correu electrònic i també en el
Messenger. Actualment, el servidor de correu www.gmail.com ja
ofereix aquest servei en el nostre idioma.

Arriba el Correllengua!Arriba el Correllengua!Arriba el Correllengua!Arriba el Correllengua!Arriba el Correllengua!
Després de l’èxit del Correllengua 2006, amb tot un
seguit d’activitats seguides per un miler de persones,
enguany volem repetir l’experiència!  Us avancem el
programa, que encara podria tenir alguna petita
modificació. El dia triat és el diumenge 30 de setembre.
Portarem en Jordi Tonietti (http://
www.jorditonietti.com) que farà divertir-se i ballar a
grans i menuts. Tot seguit, i com a novetat, farem un
dinar popular. Com l’any passat organitzarem
l’arribada de la Flama,  la cercavila, la lectura del
manifest, una xocolatada popular i acabarem la
jornada amb un concert. Ens acompanyaran Narcís

CAL (Coordinadora d’Associats per la llengua)

Perich i la caravana de la bona sort! Podeu sentir-los
en el web http://www.narcisperich.com. Esperem que
us agradin i que vingueu al concert. Valdrà la pena!
Per cert, ens agradaria molt que tots aquells que us
estimeu la llengua ens donéssiu un cop de mà en el
Correllengua i en les altres activitats que anem
organitzant.  La nostra adreça, caldes@cal.cat. Com
diu el lema de la CAL: Plors i laments de què serveixin,
gent que lluiti és el que cal!

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


