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aquaeditorial
Acabem de passar una nova Festa Major que ha estat l'excusa per
sortir al carrer, fer dinars familiars, conversar amb persones amb
qui la vida quotidiana no ens dóna prou temps per fer-ho, conèixer
gent i passar uns dies de gresca i xerinola, participant d'una festa
col·lectiva que aboca bona part dels caldencs al carrer per gaudir
dels molts actes que s'hi han fet. Esperem que us ho hàgiu passat
molt bé. Des de l'Aquae podeu reviure algun d'aquests moments
en el reportatge fotogràfic que us oferim sobre la Festa Major.
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L'Aquae ha viscut últimament diversos canvis en quant a disseny i
contingut. En aquest número hi ha una altra novetat que afecta la
distribució de la nostra revista municipal. Tal i com ja estàvem
anunciant en els últims números, l'Ajuntament enviarà l'Aquae per
correu i de forma gratuïta a les famílies que ho hagin demanat prèviament. Si encara no ho heu fet, podeu enviar-nos la butlleta de
subscripció que trobareu a l'última pàgina de al revista o bé
enviant-nos un correu electrònic a l'adreça aquae@caldesdemalavella.cat amb el nom i l’adreça postal.
Si no us hi heu subscrit, podeu recollir la revista en els expositors
de diversos punts com són les oficines de l'Ajuntament, la
Biblioteca, l'Oficina de Turisme... Us recordem, perquè ho tingueu
present, que les dates de publicació de l'Aquae són l'agost, el
novembre, el febrer i el maig.
Creiem que el mètode de subscripció a l'Aquae és una manera de
ser racionals i d'estalviar paper ja que rebran la revista les persones que hi estiguin interessades i que ho hagin demanat. No obstant això, desitgem que en siguin moltes perquè això voldrà dir que
la nostra revista municipal és d'interès pels caldencs. Esperem les
vostres subscripcions o que recolliu els exemplars en els diversos
punts de distribució. I com sempre, acceptarem de bon gust suggeriments i propostes per millorar l'Aquae.
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CALDES

Estrena
Ajuntament

Josep Maria Fugarolas i Albert Torrent

E

l dia 8 de juny passat es va inaugurar el nou edifici administratiu de
l'Ajuntament. Hi van ser presents el Conseller de Governació de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Ausàs, el President del Consell Comarcal de la Selva i
alcaldes de la comarca de la Selva i del Gironès, que van acompanyar l'Alcalde de
Caldes, Joan Colomer.
Els actes del protocol van començar a les 11 del matí, quan es va rebre el Conseller i les autoritats a l'antic Ajuntament. La Colla Gegantera i els Grallers Escaldats van fer una breu actuació a la plaça i van guiar
la comitiva, en cercavila, cap al nou Ajuntament on el públic, cada vegada més nombrós, va gaudir de l'exhibició del Ball de l'Hereu Riera. En el replà de l'entrada de l'edifici es va iniciar el torn dels parlaments,
primer a càrrec del Conseller i seguidament de l'Alcalde. Després de la retallada de la cinta, l'Alcalde va
fer una visita guiada a les autoritats per ensenyar-los el nou edifici. El Conseller va signar el llibre d'honor
i, finalment, la Coral Cantaires de Caldes va fer una breu actuació que va acabar amb un refrigeri.
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1. El conseller signa el llibre d'honor / 2. El Conseller Jordi Ausàs, conseller de Governació /
3. Els geganters / 4. El ball de l'Hereu Riera / 5. L'Alcalde Joan Colomer / 6. La tallada de la
cinta / 7, 8, 9 i 10. Espais interiors del nou Ajuntament

El nou edifici administratiu de
l'Ajuntament es va començar a
construir a finals de 2005 i va ser
adjudicat per un valor de 632.000€,
amb una important subvenció del
PUOSC del cinquanta per cent.
L'obra, projectada per l'anterior
arquitecte municipal Ricard Fina,
va començar sota el mandat de
Miquel Casas. Es va portar a terme
en gran part essent l'alcalde
Marcel Vila i s'ha finalitzat amb el
govern de Joan Colomer.
Precisament l'actual alcalde va
destacar durant el parlament que
el nou edifici administratiu del
consistori permetria “millors condicions de treball, més eficiència, i
en definitiva més comoditat per els
usuaris, que és el que interessa”.
Colomer va agrair durant el seu
discurs “als treballadors la feina
feta pel trasllat i posada a punt del
edifici, així com a totes les administracions que han ajudat a fer
possible el projecte”.
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La nova casa consistorial compta amb una
zona específica d'atenció al públic a la planta
baixa, on també hi ha les dependències dels
serveis tècnics i secretaria. A la planta superior hi podem trobar altres espais pels funcionaris municipals, el despatx d'alcaldia,
una sala de reunions i un despatx pels regidors de l'equip de govern.
L'antic edifici, que datava del 1918, es va
rehabilitar com a Casa de la Vila amb un
donatiu de trenta mil pessetes de Narcís Pla
i Deniel, essent l'alcalde en Joan Esteve.
Segons destaca Anna Sàbat, regidora de
Governació, l'antic emplaçament “presentava
greus problemes d'accessibilitat, de tancaments, d'instal·lacions elèctriques i de xarxa
informàtica”. Segons Sàbat “el nou edifici era
imprescindible i els avantatges els noten tant
els treballadors amb la millora de l'espai on
fer la feina, la llum natural, els equipaments
informàtics i telefònics... com els ciutadans

en general amb la millora
de l'accessibilitat i l'atenció
ciutadana”.
De moment, a les dependències
de
l'antic
Ajuntament hi ha la seu
dels guàrdies municipals,
que han ampliat el seu
espai a la planta baixa, els
despatxos dels grups municipals de l'oposició i el despatx del pre-arxiu.
A llarg termini es preveu
l'adequació de Cal Ferrer
de la Plaça, de propietat
municipal, com a edifici
noble de l'Ajuntament, amb
una sala de plens i l'alcaldia, fent que tot plegat, amb
el nou edifici administratiu
acabat d'estrenar, sigui la
seu de l'Ajuntament ■

actualitat

Vista general dels treballs d'excavació al volcà del Camp dels Ninots

EL CAMP DELS NINOTS

Balanç després de 5 anys
Feluca Díaz Cuyás, Gerard Campeny, Montserrat Vehí i Bruno Gómez

Tenint en compte la importància que estan prenent les excavacions del Camp dels Ninots,
des de l'Aquae hem considerat que és un bon moment per tal de fer un balanç de l'evolució de les seves troballes ja que, tot i essent tant jove (5 anys) aquest jaciment està adquirint prestigi internacional.

Les troballes del Camp dels Ninots
ls treballs arqueopaleontològics que s'estan duent a
terme en el jaciment del
Camp dels Ninots posen al
descobert noves dades per a la
investigació paleontològica, geològica i paleobotànica internacional.
Si bé el projecte d'investigació és
relativament jove, els resultats
obtinguts fins ara són extraordinaris. La gran quantitat de fòssils

E

recuperats, així com les nombroses
empremtes vegetals i restes de
pòl·lens, fan d'aquest jaciment un
indret indispensable per a conèixer
els darrers 4 milions d'anys de la
història biològica del continent.
DESCOBRIMENT
La descoberta del Camp dels
Ninots es va produir durant la realització de la tesi doctoral de la

geòloga caldenca Montserrat Vehí.
Al 1999 es va descriure per primera vegada els terrenys del Camp
dels Ninots com a corresponents a
un volcà. Durant els seus treballs
de prospecció va localitzar tot un
conjunt d'ossos a la part nord del
volcà, a tocar a la fàbrica Mas, que
va entregar a l'Àrea de Prehistòria
de la Universitat de Girona perquè
els analitzessin. En aquell
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moment, uns altres dos caldencs,
Bruno Gómez i Gerard Campeny
treballaven en aquell departament
i els va despertar la curiositat. És
quan llavors, ja des de l'Àrea de
Prehistòria de la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona, actualment
Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES),
es va decidir emprendre un projecte d'excavació i prospecció arqueològica en el volcà del Camp dels
Ninots que es va iniciar l'any 2003.
PROJECTE DE RECERCA
El projecte de recerca està gestionat per l'Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució
Social (IPHES), un centre de recerca de la Generalitat de Catalunya i
la Universitat Rovira i Virgili (URV),
dirigit pel catedràtic de Prehistòria
Eudald Carbonell. Des de fa aproximadament 10 anys, aquest institut i
la URV duen a terme un projecte
d'investigació a la comarca de la
Selva per tal de conèixer l'evolució
climàtica, paisatgística i biològica
d'aquesta part de les comarques de

Girona. Després de fer diverses
actuacions arqueològiques en d'altres municipis selvatans, actualment la recerca s'ha concentrat en
el volcà del Camp dels Ninots de
Caldes de Malavella. Aquest indret
proporciona als científics una informació molt important ja que explica com era el clima, el paisatge, la
fauna, etc. que hi havia just abans
que arribessin els primers
humans.
És per això que s'ha constituït un
equip de recerca clarament multidisciplinar, dirigit i coordinat per
Bruno Gómez, Gerard Campeny i
Robert Sala, en el qual hi intervenen professionals d'àmbits diversos (geòlegs, biòlegs, arqueòlegs,
paleontòlegs) i de reconegut prestigi provinents de diferents centres
de recerca i universitats com, per
exemple, la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la
Universitat de Girona, la Universitat
de Bordeus, el Museu de Ciències
Naturals de Madrid, el Centre
Superior
d'Investigacions
Científiques, etc.
GEOLOGIA
Per entendre l'origen del jaciment
del Camp dels Ninots cal referirnos a la geologia. Caldes està
situada a la Depressió de la Selva,
una enorme fossa tectònica marcada per grans falles transversals
que determinen diferents blocs.
Justament és en el contacte entre
aquests enormes blocs, per on
afloren materials provinents de
quilòmetres de profunditat. Les
roques volcàniques estudiades en
diversos punts d'aquesta àrea geogràfica, han permès situar el vulcanisme entre els 2 i els 7 milions
d'anys d'antiguitat.

Dalt: Esquelet de Alephis tenegrisi
recuperat durant el 2004
Baix: Realització del motlle a l'esquelet
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L'especial geologia de Caldes de
Malavella ve marcada pel fet que el
subsòl està constituït per una sèrie
de fractures menors que han
actuat independentment i que han
tingut una important relació amb la

presència en el municipi de vulcanisme, aigües termals i precipitació de travertins (roques calcàries
lligades al termalisme).
El volcà del Camp dels Ninots és un
clar exemple a la Península Ibèrica
de construcció freatomagmàtica.
És a dir, en la seva formació hi van
jugar un paper fonamental l'aigua i
el magma emergents del subsòl.
La interacció d'aquests dos elements és el què va construir l'edifici volcànic.
Posteriorment a l'erupció del volcà,
en la superfície que abastava el
cràter s'hi formà un llac d'aigües
termals que el van anar omplint de
sediments, essencialment argiles i
sorres, durant milers d'anys.
Durant el Pliocè mitjà (fa aproximadament 3,5 milions d'anys) aquest
llac va esdevenir un important
focus d'atracció per a un conjunt
d'animals i plantes, els quals trobaven en aquest indret els recursos
necessaris per tal de sobreviure i
reproduir-se. És doncs aquest el
context en el qual situem el jaciment del Camp dels Ninots.
CAMPANYA
D'EXCAVACIÓ
DEL 2003
La primera campanya d'excavació
es va realitzar durant el mes de
maig de 2003. El fet de ser la primera campanya no s'esperava
resultats importants ja que hauria
de servir com a primer reconeixement del terreny. Es varen realitzar
un seguit de cales (forats en profunditat) en diverses zones del
volcà, concretament al sector de
Can Pol, la Fàbrica Mas i Can
Cateura.
CAMPANYA
D'EXCAVACIÓ
DEL 2004
A la campanya del maig de 2004 els
resultats varen ser sorprenents.
Els investigadors no s'esperaven
localitzar un esquelet complet i en
connexió anatòmica d'un animal
herbívor de grans dimensions i
amb un estat de conservació tant

el camp dels ninots
extraordinari. Avui sabem que la
conservació dels ossos depèn de
diversos factors, però principalment
de les especials característiques de
les aigües d'aquest antic llac. Molt
probablement, es tractava d'aigües
termals, altament carregades de
minerals i que varen afavorir-ne la
conservació excel·lent.
CAMPANYA
D'EXCAVACIÓ
DEL 2005
Entusiasmats pels resultats de la
campanya anterior, els investigadors
varen reiniciar els treballs en dues
tongades durant el 2005: al maig i al
setembre. I, novament, varen obtenir
resultats espectaculars.

Excavació de l'esquelet d' Alephis tenegrisi
del 2006

Dalt: Conservació d´una tortuga aquàtica al
Camp dels Ninots / Baix: Excavació d´una
costella de rinoceront.

Esquelet complet d' Alephis tenegrisi localitzat durant el 2005

Paleontològicament parlant, es va
documentar un segon esquelet de
la mateixa espècie que l'anterior, si
bé aquest es va recuperar sencer.
Es tracta d'animals corresponents
a l'espècie Alephis tenegrisi, que va
viure a Europa al voltant dels 3,5
milions d'anys i que podríem dir
que és l'avantpassat comú de la
línia evolutiva dels bòvids i dels
cèrvids. Justament aquesta és una
espècie molt poc coneguda a
Europa i cal anar a la Índia per tal
de localitzar esquelets també complets. En aquest sentit, els “bòvids”
del Camp dels Ninots són, sens
dubte, els Alephis tenegrisi més
complets que es coneix en el registre fòssil europeu. Això vol dir que
qualsevol investigador d'arreu del
món que vulgui aprofundir en el
coneixement anatòmic i també

ecològic d'aquests animals haurà
de consultar els materials de
Caldes de Malavella.
També va ser durant la campanya
del maig de 2005 quan es varen
recuperar tres tortugues d'aigua
completes de l'espècie Mauremys
leprosa juntament amb les restes
aïllades de les extremitats anteriors i una costella de rinoceront de
l'espècie Stephanorinus. Això es va
saber posteriorment gràcies als
resultats de la campanya de l'any
següent.
CAMPANYA
D'EXCAVACIÓ
DEL 2006
Durant aquesta campanya es va
voler aprofundir amb el coneixement de la geologia de l'entorn del
Camp dels Ninots. Es varen fer
cales en profunditat en llocs on no
s'havia actuat, com al davant de la
casa de Can Tranquil i en el pati de
les antigues escoles dels pisos de

la Nostra Senyora de la Llum. És en
aquest darrer indret on es varen
obtenir resultats. A escassos 2,5
metres de profunditat es varen
localitzar les restes de dos esquelets complerts i en connexió anatòmica. Un pertanyent a un “bòvid”
(el tercer) de l'espècie Alephis
tenegrisi i l'altre a un rinoceront de
l'espècie Stephanorinus. Els rinoceronts solen ser animals solitaris
que necessiten espais oberts de
prat, si bé també estan adaptats a
introduir-se en espais relativament
tancats de bosc. La majoria dels
rinoceronts presenten un pes mitjà
d'aproximadament 1.000 i 1.500 Kg.
Altre cop, el què fa espectacular
d'aquests animals és el fet de trobar-se en connexió anatòmica. De
fet, el rinoceront del Camp dels
Ninots és el més complert del
registre fòssil de Catalunya.
Certament, l'element principal que
caracteritza el Camp dels Ninots és
que s'hi troben animals sencers i
en connexió anatòmica. Això vol dir
que, un cop morts, aquests animals
no van ser consumits per cap altre
animal i tampoc no van ser moguts
després de ser enterrats. Això és
un fet molt curiós i que passa a
molt pocs jaciments del món. El fet
de crear-se un medi estable i tancat (un llac), amb unes condicions
geològiques molt especials, va afavorir la bona conservació dels fòssils. Ara bé, els científics es pregunten per què no van ser consumits per cap animal i quines van
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moment molt especial en l'evolució
climàtica del continent i la informació que se n'obté donarà llum a
conèixer els canvis climàtics que es
van produir durant aquest període.

Excavació de l'esquelet de rinoceront

ser les causes de la seva mort. Una
de les moltes hipòtesis que es
plantegen és que aquestes morts
van ser el resultat d'una catàstrofe
natural. El fet d'estar en un volcà,
durant moments determinats
s'haurien produït emanacions de
gasos contaminants que haurien
provocat la mort per asfíxia de
grans quantitats d'animals i plantes que vivien al voltant del llac.
Aquests animals morts haurien
quedat submergits en les aigües
poc profundes de l'antic llac i haurien quedat fossilitzats fins avui.
CAMPANYA
D'EXCAVACIÓ
DEL 2007
Tal i com ja s'ha dit, juntament amb
la informació paleontològica i geològica, la informació paleobotànica
és també molt important. És una
informació que difícilment es localitza sinó és amb unes condicions
molt especials. I el Camp dels
Ninots, sens dubte, en té. La campanya d'excavació del maig de 2007
va voler aprofundir amb el coneixement del clima i el paisatge. El
resultat dels treballs va ser la
recuperació de centenars de negatius de fulles d'arbres i plantes,
una prova directa del paisatge de fa
3,5 milions d'anys. Aquest és un
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Climàticament, és durant el Pliocè
quan es passa d'un clima tropical a
un període glacial regit pels episodis
glacials-interglacials, típicament
quaternaris. Aquest canvi en el clima
va fer que, a inicis del Pliocè (5,5 a 4
milions d'anys), es frenés el refredament climàtic del període anterior i
que durant el Pliocè mitjà (4 a 3
milions d'anys) es produís el que es
coneix com a “Òptim Climàtic”, que
va durar uns 300.000 anys i en què la
temperatura global de la Terra va ser
uns 3ºC superior a l'actual.

hauria zones de pastura com ens
ho constata la troballa de pòl·lens
de gramínies, artemises i cebollins, entre d'altres herbes menys
representades. Per tant, podem
afirmar que els prats s'intercalarien entre el paisatge selvàtic predominant del moment.
CAMPANYA
D'EXCAVACIÓ
DEL 2008
Aquest clima i paisatge tropical o
subtropical descrits queda corroborat amb els resultats obtinguts
durant la campanya d'aquest mes de
maig. Sens dubte és una de les campanyes més importants fetes fins
ara. En el mateix estrat i a escassos
metres on es varen recuperar els
“bòvids” del 2004 i el 2005, s'ha localitzat un esquelet complert i en connexió anatòmica d'un tapir de l'espècie Tapirus arvenensis d'aproximadament 3,5 milions d'anys. La troballa és molt important ja que si bé es
coneixen restes aïllades d'aquest
animal a Itàlia Central i a Alemanya,
el tapir del Camp dels Ninots és l'únic esquelet complet conegut en el
registre fòssil d'Europa.

Negatiu de fulla localitzat durant el 2007

La vegetació documentada en el
Camp dels Ninots ens parla d'un
moment d'inici de transició entre
les selves tropicals de finals del
Neògen (des de fa 24 milions
d'anys fins en fa 1,8) i els actuals
boscos
mediterranis
del
Quaternari (des de fa 1,8 milions
d'anys fins a l'actualitat). Diferent
arbres de coníferes com les
sequòies i espècies de pins que
avui dia només es conserven arraconats al continent asiàtic estarien
representats en el territori, juntament amb espècies actuals de
pins, savines, càdecs, ginebres i
efedres. No obstant, al costat d'aquestes abundants coníferes, el
bosc mediterrani s'anà introduint
amb la presència d'alzines, roures,
arboç i brucs, amb avellaners i
boga a prop de les zones d'aigua.
Així mateix, a la vora del llac hi

Vista de l'esquelet de Tapirus arvenensis del 2008

Actualment podem localitzar els
tapirs en zones molt concretes de
Sudamèrica i a l'extrem Sudasiàtic,
amb climes clarament subtropicals
i tropicals. Els tapirs són mamífers
que s'alimenten essencialment de
fruites i vegetals que aconsegueixen en espais de selva relativament
tancats (que, alhora els serveix de
refugi) i amb presència d'aigües
permanents. El seu pes oscil·laria
entre els 150 i els 200 kg.
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Restes d’un peix en
connexió anatòmica

Restes d’un centpeus

Juntament amb el tapir, durant la
campanya d'enguany s'ha recuperat les restes d'un fèmur de rinoceront de l'espècie Stephanorinus i
una important col·lecció de tortugues aquàtiques que s'afegeixen a
les ja recuperades en campanyes
anteriors. En total, en el Camp dels
Ninots s'han recuperat 8 tortugues
completes on, en algun cas, s'ha
conservat el crani (una part molt
delicada i difícil de conservar).
Juntament amb aquestes restes,
s'ha recuperat una important
col·lecció de restes de microfauna
que consisteixen en restes d'amfibis, rèptils i peixos, alguns d'ells
sencers i en connexió anatòmica.
També per primera vegada s'han
localitzat diversos troncs d'arbres,
grans quantitats de fulles i fruits.
Certament, el jaciment del Camp
dels Ninots esdevé un dels enclavaments més importants a l'hora

Restes d’una tortugua aquàtica

Restes d´una granota en
connexió anatòmica

de conèixer l'evolució climàtica i
biològica del sud d'Europa en els
darrers 4 milions d'anys. I ho és
per l'extraordinària riquesa i diversitat de dades que està posant al
descobert i perquè proporciona als
científics importants eines d'estudi
i reconstrucció del passat. El coneixement del passat en quant a
clima, paisatge, flora, fauna, etc. és
el què ens ajuda a entendre i reflexionar sobre els fenòmens que es
produeixen en l'actualitat.
La gran quantitat de troballes i la
rellevància que ha adquirit el jaciment fa pensar en la possibilitat
d'endegar projectes a mitjà termini
com el d'un museu d'Història
Natural, on poder gaudir dels motlles dels esquelets trobats al Camp
dels ninots i facilitar la divulgació i
estudi d'aquest jaciment caldenc.
Mentrestant, podem gaudir a

Negatiu de tronc

Caldes del motlles del bòvid de
l'any 2004 a l'Oficina de Turisme; i
del bòvid recuperat al 2005 i del
rinoceront de 2006 a l'entrada del
teatre - cinema municipal ■

d'un Pla
per potenciar el turisme

CALDES DISPOSARÀ

El 27 de maig passat es va signar a Caldes un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Centre de Recerca i Innovació de les
Indústries Turístiques (CRIIT) per tirar endavant un pla estratègic de
turisme pel nostre municipi. El pla contempla la creació d'un organisme de gestió turística municipal, format per l'Ajuntament i el sector
privat implicat, i un pla estratègic que desenvolupi el potencial que té
Caldes en matèria turística.

L’

acte va comptar amb la
participació de l'alcalde
Joan Colomer, el regidor
de
participació
Ciutadana,
Comunicació, Promoció Econòmica
i Turisme, Jordi Aparicio, i de
Jaume Guia, director del CRIIT. El
CRIIT és una Fundació Privada

sense ànim de lucre, de la qual en
són
patrons
principals
la
Universitat de Girona, el Patronat
de Turisme Costa Brava Girona i la
Cambra de Comerç de Girona, juntament amb altres associacions del
sector del Turisme, que té com a
finalitat dur a terme totes aquelles

accions que afavoreixin les relacions entre la Universitat i el teixit
empresarial i productiu, pel que fa
a la transferència de coneixements
i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis turístics, així com
també la seva gestió ■
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Degustant el sopar preparat pels restaurants de Caldes

LA MEITAT DE LES VISITES TEATRALITZADES

S'acaben enguany amb sopar
Enguany tornen les visites teatralitzades però amb novetats importants ja que 5 de les 10
sessions s'acaben amb un deliciós sopar preparat per restaurants del municipi que consisteix en 5 raccions, més postres, pa i aigua.
es visites estan comandades com sempre pels
“Guies ufissials”, o sigui, la
Remei, en Fonsu i l'Antoniu,
que ens vol demostrar que és el
millor
cuiner
del
món.
Efectivament, l'espectacle d'aquest
estiu, que continua recorrent diferents carrers del municipi, se centra en la gastronomia i els hàbits

L

alimentaris de Caldes al llarg del
temps. Els “guies ufissials” fan
passar una estona divertida explicant història com la llegenda de la
Malavella, curiositats, tafaneries…al voltant del món culinari.
Caldrà saber si en Fonsu ens convencerà que és millor cuiner que
en Ferran Adrià…
Les visites que s'acaben amb sopar

D’esquerra a dreta:
Els guies ufissials de vegades és compliquen la vida... / La
Remei comandant la visita pel carrer Major / Parlant de l'alimentació dels caldencs a l'Edat Mitjana / L'Antoniu i en
Fonsu expliquen la llegenda de la Malavella / Preparant un
cargol romà per cuinar...
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són els 16, 23 i 30 d'agost, mentre
que les que no en tenen, són el 6,
13 i 20 de setembre. Per a més
informació i reserves (són obligades) podeu consultar el web de
l'Ajuntament (www.caldesdemalavella.cat) o contactar amb l'Oficina
de Turisme (972480103 o turisme@caldesdemalavella.cat) ■
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ELS VILATANS PODEM FER CONSULTES I OPINAR

Sobre el municipi a través d'internet

L’

Ajuntament a engegat des
de la primavera passada el
programa Consensus de
Participació Ciutadana a
través del web municipal www.consensus.cat/caldesdemalavella.
Aquest espai pretén ser una eina que
faciliti i dinamitzi la informació i la
participació ciutadana a través d'internet.
El web s'estructura en diferents
apartats. A Envia una carta, els
vilatans poden adreçar queixes,
suggeriments, consultes o reconei-

xements als regidors sobre qualsevol dels aspectes del municipi. Els
regidors responen els missatges,
que es fan visibles perquè tothom qui
entri en el web els pugui llegir. La
proposta ha tingut una bona acceptació ja que una trentena de persones
ja hi han intervingut i han obtingut la
resposta pertinent dels regidors.
Un altre apartat és el de
Qüestionaris, en el qual l'equip de
govern presenta un seguit de preguntes al voltant de qüestions d'actualitat. A partir de les respostes,

es generen barres estadístiques
que donen una idea sobre què pensen majoritàriament les persones
que hi ha participat.
Altres espais que aniran entrant en
funcionament són el Consell de
Joves, el Consell de Poble i el Pla
d'igualtat d'homes i dones. Són iniciatives de participació ciutadana
que està endegant l'Ajuntament i
que es volen dinamitzar també a
través de Consensus aprofitant les
possibilitats de participació que
ofereix internet. ■

ENSENYAMENT DEIXA DE SUBVENCIONAR ÍNTEGRAMENT

El transport escolar no obligatori

E

ls pares amb fills que facin
servir el transport escolar no
obligatori (el que es realitza
dins del mateix municipi) a
La Selva pagaran el curs que ve 178€
per nen. Aquest és l'acord a què han
arribat les diferents parts implicades
i que suposa que Ensenyament hi
aporta més diners (la quota inicial
prevista pels pares era de 290€).
Paral·lelament, l'Ajuntament subvencionarà amb un fons de 10.000€
les famílies amb més necessitats.
Pel que fa al curs passat, s'està
negociant que sigui la Generalitat qui
n'assumeixi les despeses.
La decisió del Consell Comarcal de
la Selva (l'organisme que gestiona
el servei) de deixar de subvencionar el transport escolar no obligatori va despertar el malestar d'alguns municipis selvatans que, com
el nostre, tenen una població molt
dispersa. Això fa que molts alumnes no puguin anar a peu a l'escola o a l'institut de Caldes.
L'origen del problema és que la partida que la Generalitat destinava a La
Selva ha quedat superada per l'alt
ritme de creixement de la població

del nostre municipi i d'altres de la
comarca, la qual cosa va fer prendre
la decisió al Consell Comarcal de la
Selva, de deixar de subvencionar el
servei. Cal recordar que l'únic transport que les institucions tenen l'obligació de subvencionar és l'obligatori
(entre
municipis
diferents).
Precisament aquest és el punt en
què el regidor d'Ensenyament, Israel
Luque, discrepa ja que defensa que
la llei actual, “més que tenir en
compte els termes municipals, el
que hauria de tenir present és la distància entre el domicili i el centre
d'ensenyament”. Luque es mostra
convençut que a la llarga la llei es
modificarà en aquest sentit.
El regidor d'Ensenyament explica
que després d'un procés llarg de
negociació s'ha arribat a un principi d'acord per totes bandes i destaca la bona sintonia que hi ha hagut
entre centres escolars, AMPAs i
l'Ajuntament.
L'AMPA del CEIP Sant Esteve és
mostra satisfeta de l'acord i és del
parer que el transport no obligatori no ha de ser gratuït. Per una
banda perquè fins ara s'hi apunta-

ven molts nens encara que no fessin ús regularment del servei, la qual
cosa feia que els autobusos no s'omplissin i que el servei fos infrautilitzat. Per altra banda, defensa que les
inversions s'haurien de destinar “a
qüestions directament relacionades
amb l'ensenyament com ara treure
barracons, disminuir les ràtios de les
aules, oferir llibres de franc...” L'AMPA considera que subvencionar
només una part de l'alumnat “és discriminatori” i que pot comportar, per
exemple, “que els usuaris dels menjadors escolars reclamin que també
se subvencioni aquest servei”.
Per la seva banda, la presidenta de
l'AMPA del SES, Lluïsa Coll dóna
per bo també l'acord i afirma que
els pares no s'han mobilitzat ni han
mostrat gaire preocupació al respecte i que com a AMPA s'han
encarregat d'informar puntualment als pares de l'evolució de les
negociacions.
El president de l'AMPA de la
Benaula, Maurici López d'entrada
diu que li sap greu que el transport
no obligatori no sigui gratuït però
també afirma que no ha vist els
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pares afectats gaire amoïnats a
excepció de casos puntuals, per la
qual cosa s'han limitat a informar
als pares de l'estat de les negociacions. Per altra banda, el president
apunta que és possible en molts

casos dur els nens a escola en coordinació amb els diferents pares i
això permetria a la pràctica rebaixar
els diners invertits en el transport
escolar en autobús.
Les AMPA de Caldes així es desmar-

quen de la postura actual de la
Plataforma d'Ampes de la Selva, que
ha organitzat diferents marxes lentes entre municipis i ha incitat els
pares a no pagar les quotes de transport escolar no obligatori ■

EDUCACIÓ ES FA ENRERA I LA CONSTRUCCIÓ DEL
CEIP LA BENAULA Encara no té data

Un barracó, en primer terme i els nous, al fons.

l contrari del compromís
que havia adquirit la
Generalitat amb l'escola,
la construcció en obra del
CEIP la Benaula no es farà durant
el curs que està a punt de començar per manca de pressupost del
Departament d'Educació. El regidor d'Ensenyament, Israel Luque
explica que “la construcció del centre té prioritat 1 per part de la
Generalitat però el replantejament
d'Educació ha fet que el nostre
centre, com molts d'altres, s'hagi

A

posposat”.
Luque
entén que la població
ha crescut molt en
diversos municipis i
que no es pot pretendre que en tots hi hagi
escoles d'obra, però
considera que “en el
cas de la Benaula
s'hauria de fer perquè
és un cas justificat”. El
regidor lamenta que
dels 3 centres educatius, n'hi hagi 2 que
funcionin en barracons. El curs per a la
Benaula, doncs, començarà amb
barracons.
L'espai
que
l'Ajuntament havia reservat per
ubicar-hi els barracons mentre es
feien les obres de l'escola és el lloc
on s'han instal·lat els nous mòduls,
per la qual cosa restaran separats
dels altres.
La directora del CEIP la Benaula,
Anna Sánchez lamenta la situació
en què es troba el centre. Els nous
alumnes de Primer i Segon quedaran separats de la resta i s'hauran
de desplaçar als barracons vells

per fer ús de la biblioteca, del menjador i altres serveis comuns. I a
més, això passarà quan els alumnes estan acostumats a estudiar en
aules, ja que provenen del CEIP
Sant Esteve. La directora afirma
que la màxima prioritat de l'equip
educatiu “és tirar endavant en les
millors condicions possibles i procurar que els alumnes no se'n ressenteixin”. Anna Sánchez explica
que la situació és “greu” ja que
afecta a la Benaula però també al
SES, que continua en barracons i
cada cop té menys espai. I de
retruc, el CEIP Sant Esteve, que
necessita alliberar alumnes ja que
alguns cursos tenen 3 línies quan
el centre és de 2.
Anna Sánchez explica que el problema “ve, per una banda, pel dèficit històric que té el Departament
d'Educació i per l'altra, de gran
creixement que han experimentat
els municipis”. Explica que
l'Ajuntament ha fet les gestions
que havia de fer, agraeix el suport
de l'AMPA i assegura que des del
centre continuaran lluitant per
treure els barracons ■

XERRADA SOBRE EL CONTROL

De la qualitat de l'aigua
Sílvia Cabezas

E

l 20 de juny passat es va fer
una sessió informativa
sobre el control de la qualitat de l'aigua. La regidora de
Benestar i Salut, Anna Sàbat, va

ae12

presentar l'acte i va donar pas a
Àngel Dutras, director de Prodaisa,
l'empresa subministradora d'aigua
de Caldes. Dutras va fer un resum
de la història del proveïment d'ai-

gua potable al municipi dels
darrers anys (infraestructures,
millores, etc) i va felicitar la població de Caldes per l'estalvi en els
darrers temps. Tot seguit va ser el

torn de Montserrat Domínguez, cap
de secció d'Higiene Alimentària i
Zoonosi de la Delegació Territorial
de Girona del Departament de
Salut. Domínguez va explicar la
tasca que desenvolupen i el protocol que segueixen per controlar la
qualitat de l'aigua de proveïment
domiciliari. A continuació, la regidora d'Aigua, Montse Vehí, va explicar com l'Ajuntament gestiona l'ai-

ES LLIURA EL

gua de consum humà i va comentar
que l'Ajuntament, veient la preocupació de la població sobre la qualitat de l'aigua, ha optat per informar
la població publicant els resultats
de els analítiques a través del web
municipal. La xerrada es va acabar
amb un torn de paraules dels
assistents en la qual es va parlar
sobre la possibilitat de retro-alimentació dels pous ■

I Premi Medi Ambient 2008

L’

El jardí guanyador

Posició
1
2
3
4
5
6
7

Nom
Gemma Coll
Joaquim Boada
Armengol Pascual
Jaume Miquel Vendrell
Josep Mª Dilmé
Anna González Martínez
Pere Serrats Garnatxe

Ajuntament va lliurar els premis el 6 de juny passat del
premi Medi Ambient 2008, que enguany estava dedicat a
la jardineria sostenible. El jurat, format per la regidora
de Medi Ambient, Montse Vehí, el tècnic de Medi
Ambient, Jordi Serra i
diverses empreses i
botigues de jardineria
sostenible i de plantes, va visitar cada
jardí i en va fer una
valoració tenint en
compte criteris de
sostenibilitat.
Tot
seguit podeu veure'n
la classificació:

Gemma Coll, guanyadora

Puntuació
20,5
20,1
19,5
19
18,65
18
17,2

Premi corresponent
Compostador + kit ecològic per plantes
Caixa plantes aromàtiques + sac escorça pi
Caixa de plantes culinàries amb segell ecològic
Obsequi
Obsequi
Obsequi
Obsequi

El tècnic de Medi Ambient, Jordi Serra fa una valoració molt positiva del concurs i destaca que els participants van obrir les portes al jurat i van explicar amb entusiasme les mesures que havien pres per tal de fer
el seu jardí més sostenible. L'any vinent es farà una altra convocatòria del Premi Medi Ambient, segurament
però amb una altra temàtica ■
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BALANÇ DELS

Cursos de teatre 2008

Feluca Díaz Cuyás
Acabats els cursos de teatre 2008,
en fem un balanç amb professors i
alumnes per veure com han anat:

CURS PER A
“GENT D'ESPERIT GRAN”
És la gran novetat d'aquest any i en
Marc Ciurana l'ha dissenyat per
treballar la presència escènica, la
memòria emocional, el món dels
records i la poesia. Ens comenta
que “m'agradaria explicar la profunda admiració per totes les persones que han fet el taller per la
seva entrega total i sense reserves.
Jo he après més d'ells que ells de
mi: pau, saviesa...” Els alumnes
sembla que també n'han quedat
encantats. Així la Pietat opina que
“ha estat fantàstic. En Marc és un
gran professor i ens ha fet sentir a
tots més grans com a persones.
Ens ha ensenyat a desinhibir-nos i
moltes més coses...” En Generós
també n'ha tret conclusions positives, tot i que “mai no s'acaba d'aprendre coses. En Marc ens ha
ensenyat a tenir més seguretat,
relaxació... tots hem millorat.
Animo a tothom que vingui al proper curs!”. Per últim, l'Àurea ens
explica que ha “après a expressar
totes aquelles emocions contingudes, que no sabia exterioritzar...
Gràcies Marc!”

CURS PER A ADULTS
Aquest curs s'ha dividit en dues
parts. Un taller de clown (pallasso),
a càrrec de l'actriu Mireia Peña (“la
Remei” als “Guies Uficials” de
Caldes) i el d'introducció al teatre
impartit per l'actor i pedagog Janot
Carbonell. Aquest últim explica la
seva experiència: “Em queda la
satisfacció del camí recorregut
amb els alumnes (espero que
també amics) i l'esperança d'haver
transmès l'amor i la passió que jo
sento pel teatre. Continua meravellant-me la generositat de la gent
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que després del treball
tenen ànims i força per a
compartir unes hores
amb altres persones,
fent una activitat (per a
molts
completament
inútil) pel simple fet de
fer-la i gaudir-ne. A tots
ells la meva més sincera
admiració”.
La Marga, una alumna,
manifesta que “ha estat
interessant fer dues
coses tan contraposades
com el curset de clown
amb la Mireia, aprenent
a fer riure, i la tragèdia grega amb
en Janot, per fer plorar. Tot el curs
m'ha servit molt per a desconnectar de l'estrès de la feina rutinària
de la vida diària”. L'Alonso transmet la seva experiència personal:
“per a mi, en els darrers mesos,
les classes representaven un
moment per aïllar-me del món. Si
a això li sumo haver conegut a persones excepcionals, com els companys, incloent, el "profe" Janot, fa
que qualifiqui l'experiència com a
inoblidable”. En Corifeu també
n'està meravellat: "En Janot, més
que mestre o professor en sentit
literal, és un gran “donant”. Et
dóna tones i tones d'energia positiva, perquè l'utilitzis, la canalitzis,
per tal que siguis tu mateix el que,
finalment, “t'ensenyis”. I finalment,
la Josefina diu: “La veritat és que
em va encantar. He après molt,
hem rigut, hem fet bones amistats,
hem jugat... i ens hem tret la vergonya!”

CURS PER A JOVES
El curs de teatre per a joves ha
estat dividit en tres trimestres. El
primer, dedicat al cos i impartit per
la Mireia Ferrer; el segon, que tracta sobre la improvisació i la vocalització, impartit per l'Emma Bover; i
el tercer a assajar l'obra Em preo-

Un dels grups del curs passat.

cupa, que va escriure la Natàlia
Peries i que varen oferir al públic a
final de curs amb molt d'èxit. La
Natàlia fa una valoració molt positiva de l'experiència: “Tinc un grup
d'alumnes molt divers i això té la
seva màgia. A més, cada cop que
els miro als ulls, n'aprenc alguna
cosa nova. Aquest grup mai no serà
un grup més... si hagués de definirlos, diria d'ells que son uns valents
encantadors!”. Els joves comparteixen l'entusiasme: La Ivette, per
exemple, confessa que “se'm fa
difícil pensar que una sola paraula,
“teatre”, pugui definir tota la meva
vida. Els problemes de l'adolescència, a vegades, no els sabem solucionar i el teatre m'ajuda a viure i
sortir-me'n. Aquest any és el que
més he evolucionat, el que més he
après...”. L'Alba diu que “m'ha
agradat molt el companyerisme
que hem tingut els uns amb els
altres... m'ho he passat molt bé...”.
Per la seva banda, la Judit explica
que “he après moltes coses noves,
però el que més em va agradar va
ser quan els espectadors ens feien
preguntes i donaven la seva opinió
després de fer l'obra de teatre...”.
Per acabar, la Clàudia conclou que
“he après molt i sobretot m'he tret
la vergonya de sobre...”. Vaja, sembla que la salut del teatre a Caldes
és ben ferma ■
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FEM UN COP D'ULL

D

es de l'Aquae creiem que és
interessant fer-nos ressò
dels serveis socials, un
recurs que molta gent desconeix o al qual no sap accedir-hi.
Per això publiquem la informació
que ens faciliten la treballadora i l'educadora socials. A més, us parlen
del Servei de teleassistència primària, una eina útil per garantir la salut
i l'autonomia de la gent gran.
Esperem que la informació us sigui
d'interès.
PRESENTACIÓ
Els Serveis Socials Bàsics (SSB) són
el punt d'accés més immediat al sistema Català de serveis socials. Són
el primer nivell d'atenció i el més
proper a l'usuari, als àmbits familiars i socials. S'ubiquen dins la regidoria de Benestar Social de
l'Ajuntament, estan gestionats pel
Consell Comarcal de la Selva i van
dirigits a tota la població empadronada a Caldes de Malavella.
FUNCIONS
- Informar, orientar i assessorar en
temes socials, familiars, laborals,
formatius, sobre recursos i prestacions...
- Detecció i prevenció de situacions
de risc social.
- Acollir, estudiar i elaborar un pla
de treball conjuntament amb la
família/ persona, per ajudar a buscar
la solució a la problemàtica detectada.
- Gestió de serveis d'atenció domiciliaria, i altres existents al territori.
- Tramitar i fer seguiment de programes i prestacions.
- Derivar a serveis especialitzats.
- Coordinació amb els professionals
dels diferents serveis:
CAP, escola, IES, llar d'infants,
Centre de salut mental de joves i
adults, ICASS (Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials), serveis municipals, i altres serveis

Als Serveis Socials Bàsics
de Caldes de Malavella

especialitzats...
- Treball comunitari.
EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL
PRIMÀRIA (EBASP)
L'EBASP és un equip interdisciplinar
format per dos professionals que
treballen coordinadament.
Treballadora social: tracta temes
relacionats amb gent gran, adults i
famílies. Atén dificultats socioeconòmiques, laborals, socials, sanitàries i
personals.
Educadora social: Treballa temes
relacionats amb infants, adolescents, joves i les seves famílies. Atén
dificultats socioeconòmiques, temes
escolars, socials, laborals, formatius
i personals.
Professionals:
Treballadora social í Marta Mas

Horari i dia d'atenció al públic:
Dilluns i dimecres de 9 a 1 del migdia. Cal concertar visita trucant a
l'Ajuntament (972470005)
Horari i dia de gestió: Dijous i divendres de 8 a 3 de la tarda .
Educadora social í Neus Valls
Horari d'atenció al públic: Dimarts de
9 a 2 (menys el segon dimarts de mes)
Cal concertar visita trucant a
l'Ajuntament (972470005)
Horari i dia de gestió: Dilluns, dijous
i divendres.
Ubicació del servei:
Pl. Sant Grau, 19. La Casa Rosa.
Caldes de Malavella

EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA

A través de l'estudi sobre la gent
gran resident a Caldes, impulsat
i gestionat des de la regidoria de
Benestar Social de l'Ajuntament,
es van detectar diverses necessitats, una de les més evidents
de les quals és el suport dins al
domicili d'aquelles persones
grans i/o amb discapacitat que
viuen o passen moltes estones
soles.
El servei de Teleassistència
domiciliària (TAD) és un servei
públic que permet millorar l'autonomia d'aquestes persones ja
que ofereix una atenció permanent des de la prevenció.
Es tracta d'un terminal i un
collaret que sempre s'ha de portar penjat i que té un botó vermell que la persona pot activar
quan tingui una urgència. Quan
prem el botó es contacta amb el
centre d'atenció de teleassistència, sense necessitat de despenjar el telèfon ni de marcar cap
número. Immediatament rebrà
l'assistència telefònica, suport o
informació que necessiti d'un
equip de professionals qualificats i formats en l'atenció a les
persones grans. Per tenir aquest
servei és imprescindible disposar de línia telefònica.
El TAD, es sol·licita concertant
visita amb els serveis socials on
es valorarà la necessitat i, un
cop atorgat, un professional del
servei de Teleassistència visitarà
el domicili i informarà a la persona/ família de tots els detalls.
El TAD actualment és gratuït per
a qualsevol persona que es consideri que el necessita ■
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actualitat

opinio
AL MEU MESTRE,
JOAN FERRERÓS I PIBERNAT (continuació)

p

odria explicar mil contes i anècdotes d'ell,
però seria massa llarg i
repetitiu. Recordo molt bé un
dia del novembre passat de
2007, em va telefonar dient
que li volien fer, el mes de
desembre, un petit reconeixement i que ell exposaria els
seus quadres i treballs en el
Castell de La Bisbal, ens va
dir que si no hi podíem anar,
que no tenia la major importància, però era llàstima que
no veiéssim tota la seva
col·lecció ben exposada en les
diferents estades i nivells
del Castell Vell.
Arribat el dia, vàrem ser
al Castell mig hora abans de
la prevista i ja ho vàrem
xafardejar tot sense la presència del mestre. Buscant,
buscant, vàrem trobar el racó
de Caldes de Malavella, amb
forces revistes i treballs
seus, tant amb ceràmica, com
de pintura. Allà vàrem veure
que l'acte s'havia de desbordar d'emoció, per la gent i
gent que anava arribant, dient
que ells també havien estat
alumnes seus. La meva senyora
i jo en particular, em sentia

més proper a la festa perquè
també reivindicava la tasca
del home que et feia comprendre les coses baixant al teu
nivell, com un vertader company. Allà es preparava un
altre cosa més bonica, de
caire més proper i reivindicatiu, d'alumne a mestre,
agraint-li la seva voluntat,
saviesa i companyonia.
Ell en sabia molt poc del
que li havien preparat per
aquell vespre, però tot va
anar bé i rodó, va arribar
acompanyat de la Maria, la
seva germana. Rep una placa
representativa de recordatori,
cants i elogis, anècdotes llegides per un dels alumnes
que, en nom de tots, va anant
esbrinant els més de 30 anys
seguits d'història, va llegir
uns 10 folis remarcant cada
heroïcitat seva, pels no menys
100 alumnes aclamant-lo i al
final de tot, recordant-li el
bé que havien obtingut tots
ells, gràcies a la paciència
i insistència de treball del
dia a dia, d'un mestre que
tenia com objectiu primordial,
l'alumnat, per sobre del seu
interès particular i del seu

entorn, incloent el sacrifici.
Nosaltres ens vàrem encarregar de dur-lo a casa seva i el
curt trajecte, del Castell, al
número 4 del carrer del Carme,
vàrem copsar que aquella nit
seria inoblidable per ell i que
estava molt satisfet. Serè
d'aspecte, com sempre, amable,
com sempre i deliciosament simpàtic, com sempre. Al acomiadar-nos, pensàrem que tardaria
en conciliar el son, al desitjar-li la bona nit.
Valguin aquestes ratlles
per donar fe del valor de la
vida d'aquesta insigne persona, senzilla d'aspecte i de
tracte, però amb una grandiositat d'esperit pedagògic i
rellevant en bonhomia.
La Bisbal fora el lloc que
ell va escollir de per vida i
La Bisbal l'ha acollit amb
molta estimació. Ell va ser
la persona que va fer que jo
tingués sempre més interès en
els estudis, que els vaig
acabar als 18 anys, per llavors dedicar-me plenament a la
mecànica, estudiant altres
matèries.
Sebastià López

APRENDRE A DIR GRÀCIES

n

o sé com ens hem tornat
però avui a la gent els
estranya sentir a algú
dir gràcies. Tot el nostre
entorn està ple de retrets.
No es triga ni dos segons a
retreure qualsevol cosa, es
gira i regira fins a trobarhi allò que converteix una
simple frase en una cosa
súper greu, i tant és qui ho
hagi dit.
Ara, si algú fa alguna cosa
ben feta, per més ben feta
que sigui, encara que sigui
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perfecta, ahhhh! , ja és el
que ha de fer, no? És la seva
feina, no?. Doncs no!
Aprofitaré aquest espai per
agrair la tasca feta per unes
noies que, fent molt bé la
seva feina, és superen i són
una part destacada en el desenvolupament dels infants de
Caldes, en el futur del nostre municipi. Vull agrair a
les educadores de la Llar
d'Infants Ninots el seu somriure de cada matí, la seva
dolcesa en acollir els

infants, el seu esforç per
aconseguir despertar tots els
sentits d'aquests nens i fer
que cada dia sigui únic i
diferent. Crec que es mereixen
el nostre reconeixement perquè
la seva tasca està sempre
sotmesa al judici dels pares
i, sovint, massa sovint, només
cal que una petita cosa vagi
malament, per tal que tothom
en parli.
He tingut l'ocasió de repetir al cap d'uns quants anys
a la Llar, i encara ens hi

queda un any i n'estic molt
satisfeta i el meu fill encantat. Per això aprofito per
demanar-vos, pares, que fem
l'esforç de veure enmig de

tots els problemes, els seus
valors i que elles sàpiguen
que els hi donem la nostra
confiança, ja que cada matí
els deixem, per una estona, el

més valuós que tenim, els nostres fills. Gràcies un altre
cop i continueu així!

Jo acostumo a anar a la
Plaça Mathaussen i val a dir
que com jo, moltes altres
mares, sortint de l'escola o
de la Llar, hi porten els
seus infants. Aquesta plaça és
molt versàtil, perquè a banda
dels equipaments, permet als
nens jugar-hi a pilota ,
anar amb bicicleta o jugar a
sorrejar amb les pales, que
tant els agrada. Però us
demanaré que feu una prova:
agafeu una pala i poseu-vos a
nivell dels infants (arran de
terra, si us plau). Agafeu
una palada de sorra i poseula a la galleda. Ara investigueu. De lluny pot semblar
una palada de sorra però de
prop, aquella palada de sorra
s'ha convertit en una palada
de burilles i peles de pipa,
principalment. La sorra només
l'acompanya. No em vulgueu fer
creure que són els nens (ni
fumen ni saben pelar pipes) o

joves que hi vénen a la nit,
perquè no cola. No cal que us
digui qui les llença a terra.
L'Ajuntament, en la seva resposta, estan d'acord amb mi i
considera “una manca d'ètica i
de civisme que les mares que
hi porten els seus fills
llencin les burilles i peles
de pipa al mateix terra on el
nen juga” en paraules textuals.
No us diré el que jo en
penso, que tothom ho jutgi
per sí mateix. El que sí que
faré és repetir la meva instància a l'Ajuntament demanant
que si no pot prohibir fumar
en una espai obert, com la
plaça, que ho prohibeixi,
almenys, a la part de la
plaça habilitada com a àrea
de jocs i que creï una ordenança de civisme respecte a
aquest tema.

Anna Macias i Ramon

TIRANT PEL DRET

t

othom qui em coneix sap
que sóc una acèrrima
detractora del tabac. A
banda d'això, i sense entrar
en els motius que em fan pensar així, tothom és lliure de
fer el que vulgui, sempre i
quan es respectin les altres
persones.
El 13 de maig passat vaig
presentar una instància a
l'Ajuntament i, encara que en
vaig rebre una resposta, no
he quedat ni de bon tros
satisfeta i, per tant, tiro
pel dret. Si algú se sent
al·ludit, no ho sento, i crec
que no té raons per justificar els seus actes.
A Caldes es van millorant
els espais públics. De mica
en mica, els parcs pels
infants disposen d'un equipament més actual i es limiten
amb unes tanques de fusta,
permetent que tothom en gaudeixi.

Anna Macias i Ramon

FESTA FI DE CURS DE LA LLAR D'INFANTS
ELS NINOTS

e

l divendres 18 de juliol
es va celebrar la festa
fi de curs de la Llar d'infants.
A les aules es van fer
entrega dels detalls de fi de
curs. Tothom estava molt emocionat! Nens, pares i educadores. Fins i tot es van deixar veure algunes llàgrimes.
Tot seguit es va realitzar el
concurs de coques, on tothom
va poder degustar i fins i
tot atipar-se, i l'espectacle
infantil. La gran sorpresa va
ser concloure amb un pastís
per la Dolors, que dies abans
havia fet anys.
Els pares recordarem les

educadores com un pas més
dels nostres fills i ells us
recordaran a vosaltres a través de tot allò que els heu
ensenyat i compartit. Gràcies
per fer de guia dels més
petits i compartir amb ells i
amb tots els pares ho millor
de vosaltres.

Com el sol de l'alba
m'has il·luminat el cor;
com la lluna plena
t'has rigut de les penes.
Com l'estel que brilla
m'has regalat tot d'amor;
i com el vent suau
m'has abraçat ben fort.
Ets per mi com un tresor
i encara no em puc creure
que em facis veure en color
la vida i el nostre món.

Gràcies per ajudar-nos a
créixer una mica més cada
dia! Petons!
Blanca Márquez
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vivències
TEATRE D'UN TEMPS

Per Albert Torrent

Durant aquest any se celebra el 50è aniversari del Grup de Teatre Traspunt. Hem cregut
que podíem aprofitar l'efemèride com a excusa per parlar amb dos dels seus components
històrics, amb 40 anys de teatre a l'esquena, perquè ens expliquin les experiències personals al voltant del món del teatre. Sobre com recorden aquella època i com veuen el teatre actual. Parlem doncs amb en Narcís Barceló i amb la Pilar Quer.

E

ls protagonistes d'avui van
començar de ben joves a
fer teatre. En Narcís recorda els inicis i els relaciona
amb l'escola: “Vaig començar en
aquest món a l'escola, a través del
senyor Vidal, un mestre que feia de
director dels pastorets. Recordo

ae18

que, tot i que feia un paper de figurant, m'aixecava un pam de terra
dels nervis que passava. I això que
només havia de dir dues o tres
paraules!”

Bordils, el poble on vivia. Es veu
que ja li veien fusta d'actriu ja que
sempre li feien fer papers de noia
gran: “M'havia d'omplir sempre els
sostenidors per fer pits!”, explica.

La Pilar també va començar de
joveneta però en aquest cas, a

Als 15 anys la Pilar va arribar a
Caldes i va conèixer en Narcís i,

vivències

coses de la vida, van començar
a festejar. Va ser al cap de poc
quan, parlant sobre quan
podien trobar-se, en Narcís li va
dir: “No Pilar, demà no podem
quedar perquè assajo”. La
Pilar, que no estava al cas de
l'existència del Grup de Teatre
Traspunt s'hi va interessar de
seguida. La seva entrada en
principi havia de ser fàcil ja que
va coincidir que assajaven una
obra on ella ja havia actuat, a
Bordils, “Deixa'm la dona,
Cisquet”. Resulta però que, tot i
saber-se el paper, no va ser tot tant
de color de roses ja que la Pilar i en
Narcís, que festejaven a la realitat,
resulta que a la ficció havien de fer
veure que s'enamoraven, tal i com
relata la Pilar: “Resulta que havíem
de simular una declaració d'amor i
ens va venir molta vergonya. Al
final, el director ens va dir que ho
fessin de la mateixa manera que ho
havíem fet en la vida real... i ens en
vam sortir!”
En Narcís comenta que els inicis
van ser de voluntariat i que els va
tocar fer de tot: “Recordo que vam
fer l'entarimat de fusta del Casal
(local dins del que ara és la biblioteca municipal), vam fer de lampistes, els decorats...” De fet, la Pilar
explica que el teatre “formava part
del poble, tothom hi col·laborava,
fos ajudant a fer l'entarimat, la ins-

tal·lació elèctrica, el decorat, la
roba, les cortines, les bambalines,
ajudant en els pentinats...” Tothom
hi posava de la seva part tot i que
de vegades no n'hi havia prou. La
Pilar explica que “un dia en què
havíem d'actuar a Besalú se'm va
girar feina (era perruquera) i vaig
acabar tard. Resulta que a Besalú
van avisar que l'obra s'endarreria
perquè una actriu estava treballant
i que arribaria tard. Quan vaig arribar, va començar l'obra”. L'afecció
al teatre fins i tot va arribar a
actuar embarassada de 8 mesos!
Eren tants els actors (fins a 40) que
van arribar fer 2 obres en un
mateix any. En Narcís explica que
“en aquell temps, més que a assajar de vegades semblava que anàvem a fer la tertúlia i sovint acabàvem i havíem fet de tot menys assajar”. Això, recorda la Pilar, “va fer

que més d'un cop l'Emili Bóta (el
director durant molts anys) perdés
els estreps i rebotés per terra el llibre de l'obra que assajaven. Amb
tanta gent, sempre hi havia qui s'ho
prenia més seriosament i qui s'escaquejava una mica a l'hora d'estudiar els papers i això es notava en
les actuacions: “sovint hi havia qui
no se sabia gaire el text i, improvisant, deixava anar qualsevol bestiesa i llavors els altres actors havíem d'improvisar. Fins i tot, en alguna ocasió, s'havien fet salts del primer acte al tercer. Per sort, hi havia
la figura del traspunt, que donava
pas als actors i de l'apuntador que
donava l'entrada al text i ajudava
els actors que s'encallaven. “Sort
en teníem dels apuntadors tot i que
sovint perdien els nervis”. Malgrat
tot, recorden alguna obra en què se
sentia més l'apuntador que no pas
els mateixos actors i la gent li havia
de dir que no cridés tant!
La Pilar rememora els temps en
què aplegar gent al teatre a Caldes
era fàcil: “Quan fèiem les obres al
Casal es venien entrades anticipades i sempre s'esgotaven, era una
bogeria! Més endavant, els dilluns
de la Festa Major recordo que vam
interpretar l'obra El meu sogre és
un barrut a l'envelat davant de 700
persones!”. En Narcís diu que “va
arribar un moment en què la gent
no preguntava quina obra es feia
sinó que hi anaven perquè sabien
que hi actuava en Narcís, la Pilar i
en Jordi (Delemus)” ■

19ae

vivències

Un dels moments que recorden
amb emoció és quan el Traspunt va
estrenar en primícia l'obra “Blanca,
vídua d'un viu”, que l'autor Nicasi
Camps va escriure per a ells i que
posteriorment es va interpretar en
altres teatres.
Parlem d'interpretació. Tots dos es
decanten clarament per interpretar
papers diferents al teu caràcter. En
Narcís, explica que en la vida quotidiana és més aviat discret però que a
les obres es transforma. Recorda
amb un somriure als llavis com, l'endemà, després de fer una obra amb
un paper histriònic, hi havia gent que
el mirava amb cara d'estranyats i li
acabaven preguntant si era ell el de
l'obra del dia abans i repetien que
estaven molt sorpresos.
Explica també amb satisfacció com
a part de fer riure fa saber fer plorar.
Va ser en “El passat d'un home”, l'única obra dramàtica que el Grup
Traspunt ha portat a escena i del
qual ell era el protagonista principal. La Pilar, tot i haver vist l'obra en
els assajos no va poder reprimir les
llàgrimes el dia de l'estrena a
Caldes. Tot i que lligada a aquesta
obra hi ha una anècdota i és quan en
Narcís traginava en el seu paper
una dona que estava morta. Doncs
resulta que a sobre de carregar-la
amb prou feines, sentia com la
suposada morta no parava de riure!
A la Pilar també li agradava el repte
de crear personatges diferents a sí
mateixa tot i que de vegades costava. Almenys en els assajos...
Explica l'anècdota d'una obra en
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què “jo havia d'abraçar en Llorenç
Rustullet, que jo coneixia però com
a mestre. Durant l'assaig general,
en Narcís, que no actuava, em va dir
que li semblava com si no em sentís
còmoda i que aquell no era el paper
de la meva vida. Doncs bé, resulta
que el dia definitiu de l'obra em vaig
deixar anar i de cop i volta vaig sentir com darrera de l'escenari la gent
reia. Després de l'obra vaig saber
que els actors reien de l'exclamació
que va fer en Narcís, que em mirava
entre bambalines, quan vaig tocar
apassionadament en Llorenç!”. En
aquest sentit, la Pilar diu que “quan
tens públic al davant et transformes
i fas coses que no fas durant els
assajos. Els espectadors et donen
corda!”.
Era tanta la implicació dels actors
en els seus papers que la Pilar ens
explica dues anècdotes: “En una
obra a Sarrià de Ter, algú del públic
va fer una juguesca durant l'obra “Jo
seré el seu gendre” sobre si en Jordi
Delemus i jo, que en l'obra érem
parella, estàvem casats en la vida
real perquè, segons deien, per la
manera de discutir-nos, havíem de
ser parella per força!”.
Un altre cas divertit que expliquen
la Pilar és “quan a Sant Pau de
Seguries van preguntar a en
Llorenç Rustullet, que feia el paper
de mossèn, si realment havia estudiat alguns anys de seminarista. En
Llorenç els va seguir el fil i els va
dir que sí!”.
Què ha canviat doncs respecte aquella època? Per què costa més ara
d'omplir el teatre? En Narcís opina
que “el teatre era abans més popular
perquè parlava de coses que tothom
entenia i s'hi identificava. Ara es fan
coses estranyes i no hi entenc res.
T'has d'escalfar el cap per entendre
el que fan!”. La Pilar apunta que potser ara l'espectador és més exigent:
“de vegades, en els nostres temps,
tot just sorties a l'escenari sense fer
res i la gent ja reia. Reien molt més
que no pas ara”. Reconeixen que ha

augmentat també l'oferta lúdica, la
televisió, el cine, internet... Però la
Pilar s'estranya com actors bons i
reconeguts com, per exemple, són
l'Emma Viladesau i en Ramon
Madaula no aconseguissin omplir el
teatre de Caldes fa uns anys amb
“Paraules encadenades”. En Narcís
insinua que una solució seria tornar
a fer obres com les d'abans, tot i que
la Pilar creu que “funcionaria amb la
gent d'una certa edat però no amb
els joves”.
Els pregunto sobre com van deixar
el teatre. En Narcís explica que fa
una quinzena d'anys va acceptar de
fer una substitució per interpretar
l'obra “Jo seré el seu gendre”.
“Doncs resulta que em vaig quedar
en blanc i no vaig saber què dir. En
aquell moment vaig dir: em retiro”,
explica en Narcís.
La Pilar i en Narcís reconeixen
també que van tenir una sortida una
mica en fals del Grup a causa de discussions internes amb algun membre d'aquella època. Lamenten que
la sortida del grup fos “tant en sec” i
diuen que els hauria agradat que hi
hagués hagut una transició en què
haguessin conviscut els components
històrics i els més joves. Amb tot, la
Pilar no descartaria tenir algun
paper si li ho proposessin.
Durant la xerrada noto la passió i la
nostàlgia amb què la Pilar i en
Narcís recorden aquells temps:
“Van ser els millors anys de la nostra vida”, afirmen. Moltes hores
d'assaig i de gresca, la companyia,
el bon ambient, els sopars, les gires
per diversos pobles on cada any ja
els esperaven... i, per descomptat,

entrevista
ISAAC NAVARRA I SURÓS
Per Anna Macias

Sovint ens fa gràcia veure una cara coneguda a la
televisió. I més encara si és del nostre poble. I això
és el que va passar. Els seguidors del programa “El
Bocamoll”, un dels concursos amb més èxit de
TV3, que juga amb la llengua i la cultura catalana
amb una finalitat amena, lúdica i divertida, ens vam
sorprendre al veure com a concursant un noiet de
Caldes de Malavella, l'Isaac Navarra i Surós. Potser
us passarà com a mi, i no el reconeixereu ja que
s'ha tallat els cabells. Parlem amb l'Isaac Navarra
de la seva experiència al programa. L'Isaac Navarra
i Suròs viu a Caldes de Malavella i ha acabat 5è de
primària a La Salle Cassà.

C

om va ser que vas participessis en el concurs de
TV3?
El programa va convidar a
la meva escola, La Salle de Cassà,
a participar amb dos alumnes al
concurs. Els participants es van
escollir per votació. De cada classe
n'havia de sortir un i a la meva em
van escollir a mi. La meva companya era la Júlia Casanoves de Cassà.

Quin dia es va gravar el programa
i quin dia el vam poder veure a la
Televisió?
El programa es va gravar el dilluns
de Setmana Santa i es va veure a
TV3 el diumenge 13 d'abril.
Què ens pots explicar de la grava-

ció del programa?
Vam haver d'anar a uns estudis de Cornellà de Llobregat.
Era una sala molt gran on hi
feia molta calor. Tot i que el
programa dura 55 minuts, la
gravació va durar unes 4 hores. Ens
explicaven una prova, deien Acció! I
començaven a gravar. Després
deien Talleu! I ens preparàvem per
la següent prova. Ens van donar
berenar entre tall i tall.
Com eren les preguntes?
Les preguntes eren fàcils. Per
exemple, les Paraules de la Tribu,
eren les mateixes que ens havien
fet en la prova i jo vaig fallar la
mateixa paraula.
Què et sembla que us va fer guanyar?
La mímica i al cançoner ens va anar
molt bé i aquí vam començar a destacar. Després la prova final, el “On
ho poso”, també ens va anar molt

bé. Tot i que n'hi havia un que la
meva companya la feia patir molt,
les vam encetar totes. Ens van
donar tres opcions, “Madrastra”,
llop i “bruixa” i havien d'anar
col·locant els contes en la casella
corresponent.
Què us van donar de premi?
Una iPod, una Wii i un viatge a qualsevol capital europea. Nosaltres
hem escollit París i hi anirem amb
la meva germana Judit i els meus
pares.
T'agradaria repetir l'experiència,
Isaac?
I tant!
Ho diu molt convençut, i pel que
sembla té fusta de concursant ja que
el vam veure molt tranquil davant les
càmeres. El que no li vaig preguntar
és si s'havia tallat els cabells per la
calor que hi va passar ■
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L'AJUNTAMENT VELL
Antoni Vila

El 8 de juny passat amb la tradicional tallada de cinta i després dels obligats parlaments per part de les autoritats locals i autonòmiques, de la Cercavila de la Colla
Gegantera, del Ball de l'Hereu Riera, de la cantada de la Coral de Cantaires i d'un
esplèndid refrigeri, va tenir lloc la inauguració
del nou Ajuntament, aixecat sobre els fonaments d'un tros de la muralla que encerclava el
poble i al costat del pou de l'hort de cal Ferrer
de la Plaça.
“Trasmuralla”, si va
fer el garatge pel
“Carro dels Morts” i
del “tamborell” per
recollir les escombraries del poble, i transportar-les a l'abocador
de
“TerraQuitum”, situat una
mica més amunt del
cementiri.
I al costat, es donà el
“Primer
colp
de
picot”, per iniciar la
construcció
de
l'Escola Municipal de
Nois, l'actual biblioteca “Ferrer i Guàrdia”,
equipada amb dues
Retrat que encara està penjat a la Biblioteca de Caldes de
aules, un despatx pels
Narcís Pla i Deniel, fill adoptiu de Caldes.
mestres, una biblioteca i un laboratori. El
l dia 6 d'octubre de 1918, laboratori estava equipat amb un
també un diumenge, fa parell de màquines de vapor de
quasi 90 anys, com podeu joguina, un armari a les lleixes del
comprovar en el vell pro- qual hi havia: un microscopi, una
grama, l'alcalde de la vila va donar serp i un llangardaix en remull dins
el primer cop de pic per enderrocar d'un pot de vidre amb esperit de vi,
les parets d'una edifici mig enru- una dotzena de papallones, escaranat, propietat del comú (del poble) i bats i escorpins clavats amb agucomençar les obres de reforma i lles a taps de suro, i una vitrina
restauració del ja “Ajuntament Vell” plena de “ninots” recollits als
per convertir els baixos en presó i camps de conreu de sota Can Pol.
magatzem, el primer pis en ofici- També hi havia un parell de caixes
nes, despatxos i Sala de Plens i les de minerals, unes quantes monegolfes en una Escola de Noies . A des i un tros de llum d'oli de ceràla part de darrera, al carrer mica trobats en algun forat dels
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voltants de les Termes Romanes. A
fora tenien un pati molt gran, amb
dues fileres de plàtans per fer
ombra, jardins tot voltant, amb una
petita palmera (en aquell temps no
n'hi havien gaires i avui encara
resta dreta) i una espaiosa galeria
que servia d'aixopluc per si a l'hora
del pati plovisquejava.
Es va fer lectura de l'acord del Ple
de l'Ajuntament en el qual s'acceptava el donatiu de 30.000 pessetes
del Sr. Narcís Pla i Deniel, destinades a subvencionar el cost de les
obres esmentades.
Un punt i a part es mereix aquest
personatge, en Narcís Pla i Deniel,
per la seva contribució a l'avenç,
desenvolupament i modernització
de la nostra Vila, a començaments
del segle passat, i del que ens en
queda un retrat a la Biblioteca
Municipal i un carrer amb el seu
nom... Advocat de Barcelona, es va
fer construir el xalet per estiuejar a
la plaça Sant Esteve, el que ara és
les “Carmelites”. El 1890 cedeix
gratuïtament i per ús de la gent del
poble, dues plomes d'aigua calenta
del font de “Sant Narcís”, és a dir,
4.406 litres/dia. Aquesta font pràcticament no ha deixat mai de rajar,
si exceptuem una temporada , a
partir del 1 de novembre del 1755,
segons va escriure el Sagristà en el
llibre de registre de la Parròquia, el

elreportatge
quants tinguin gust d'assistir-hi” .
Ben curiós, també, el ressò de l'esdeveniment, que al cap de dos dies,
el 10 d'octubre, l'ABC, un dels diaris
més importants de l’estat Espanyol i
amb seu a Madrid, va publicar la
notícia de l'homenatge, dedicant-li
tota la portada d'aquell dia, amb
una fotografia de la plaça de
l'Ajuntament vell plena de gent, que
ocupava la meitat de la pàgina, juntament amb la de l'il·lustre personatge i el corresponent text explicatiu del fets. Molt estranya, la publicació dels actes, fets succeïts en
una petita vila, (ben just seríem
1.000 habitants) per un periòdic de
difusió estatal.

mateix dia que un terratrèmol va
pràcticament destruir la ciutat de
Lisboa, i ara, a les acaballes del
segle XX, i inicis del XXI, a causa,
diguem-ne, de la sobre-explotació
del aqüífer, per part de les embotelladores... El 1911, contribuí, amb
idees i algun diner, a la construcció
del
clavegueram
subterrani,
impulsant la modernització i sanejament de la Vila. El 1912, any de
misèria i de penúries a tot el terme,
degut a la sequera, ajuda als vilatans amb queviures i als pagesos
amb llavors per a sembrar...
Per aquests motius i altres múltiples raons i actes semblants de
solidaritat vers el caldencs, el 27
de març de 1.917, el Ple de
l'Ajuntament decidí nomenar-lo fill
adoptiu i predilecte de la Vila de
Caldes, fent pintar el retrat de la
Biblioteca i posant una placa amb
el seu nom al carrer que va des de
la plaça Sant Esteve fins a la ermita de Sant Grau.
En Narcís Pla i Deniel, agraït per la
nominació, el 20 de setembre de
1918 va donar 30.000 pessetes d'aquell temps amb les que es va
poder rehabilitar l'Ajuntament vell
i construir l'actual edifici de la
biblioteca.
Com es pot veure a la data del programa no havien passat els 15 dies
quan s'organitzen tot una sèrie d'actes i festeigs en honor i homenatge
del il·lustre i generós mecenes.
Al matí, a l'església parroquial, “Diví
Ofici” cantat per el “Chorus
Malavella”, al que es pot suposar
predecessor de l'actual “Coral de
Cantaires de Caldes”, exposició de
treballs fets pels nens de les escoles,
informació dels diners recollits per la
“Mutualidad Escolar”, fons rudimentari i avançat en aquells temps, instituït per ajudar a la mainada de famílies necessitades, lectura d'actes
dels acords del Ple i “Primer colp de
Picot” simbòlic de l'inici de les obres
de “l'ajuntament vell”.

Les activitats que es van celebrar en reconeixement al mecenes

A la tarda, a dos quarts de quatre,
hora d'arribada del tren de companyia
de
ferrocarrils
“M.Z.A”
(Precursora de la RENFE),
Autoritats, “Chorus Malavella” i
veïns..., tothom, amb el vestit del dia
de festa, a l'estació per rebre
“l'Orfeó Hostalriquenc”, i anar tots
junts als jardins de la casa del Sr. Pla
i Deniel a dedicar-li un concert, del
qual, podem suposar, els d'Hostalric
en foren els protagonistes. Curiosa,
la durada del concert, just fins un
quart de set i encara que quedessin
peces del programa per cantar, ja
que estava supeditada a la sortida
cap a Hostalric amb el tren de les
19:49. (Crec que mai se sabrà, si es
va complir tot el programa...).
I a la nit, a dos quarts de deu, sardanes davant de casa seva, “a la
Plaça de Sant Esteba qu'estarà en
dit dia il·luminada” (s'ha de suposar, que en aquella època, l'enllumenat públic era quasi inexistent).
Podem constatar, que a la nostra
vila, ja hi havia l'embrió de la actual
indústria balneària i turística i que
l'Ajuntament n'era un bon promotor, doncs l'alcalde, al final del programa, convida, a part de tots el
veïns, a les “persones de les distingides colònies estiuejantes i

Portada del programa d'actes en honor a
Narcís Pla i Deniel

Penso que és per això, que quan un
exemplar del diari va caure a les
mans d'en Pep Cases, l'arxiver
municipal, la curiositat el va esperonar a fer un treball de recerca on
es recullen les passes per Caldes
d'en Narcís Pla i Deniel i com molt
bé diu en el capítol de la Història
de Caldes, en un “Es fa saber” de
l'any 1993, “Un personatge important per la vila encara que s'hagin
esvaït les raons del perquè fou un
prohom apreciat i respectat”
Estic rumiant que si el poble no
hagués disposat de la seva
col·laboració per a fer “
l'Ajuntament vell” pot ser avui no
tindríem “l'Ajuntament nou” ■

23ae

actualitat

especialfesta
major
DISSABTE, 26 DE JULIOL

DIUMENGE, 27 DE JULIOL
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festa major
DIJOUS, 31 DE JULIOL
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Dijous, 31 de juliol
1- Mostra gastronòmica Caldes de Malavella 2008
2- Pregó
3- Traca

4- Havaneres
5- Concert
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festa major
DISSABTE, 2 D’AGOST
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Dissabte, 2 d’agost

Diumenge, 3 d’agost

1- Patinada popular
2- Seguiment de la festa per part de Caldes Fm
3- Espectacle infantil amb Alça Manela
4- Exposició 10 anys fent història, del Club Ferroviari
5- XXI Trobada de Gegants
6- Karaoke
7- Sopar informal
8- Correfoc
9- Concert

1- Trobada de puntaires
2- Exposició a l’Esplai La Caixa
3- Espectacle infantil i taller de circ
4- Exposició del 7è concurs de pintura ràpida
5- Baixada de carretons
6- Burricada
7- Fira
8- Audició de sardanes
9- Gran concert de la Festa Major de la Coral Cantaires de Caldes
10- Concert
11- Ambient de la fira a la nit
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DIUMENGE, 3 D’AGOST
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festa major

DILLUNS, 4 D’AGOST
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ENTITATS

ASSOCIACIÓ D'IKEBANA IKALD
a professora que hem tingut
fins fa poc, la Dolors Gilera,
s'ha jubilat. Ella, i durant
catorze anys, ens ha ensenyat l'art floral japonès ikena. Des
d'aquí li volem agrair la seva mestria. Gràcies. Shun ka!
Mitjançant la seva pràctica hem
experimentat uns sentiments que
segur que tots tenim però potser
estaven un xic endormiscats.
Ikebana és poesia, equilibri, interioritzar dins l'ànima l'harmonia de la
natura que transmeten les plantes,
flors, pedres... és aquietar la ment
contemplant la composició que ha
sorgit del nostre interior i la nostra
creació.
El proper mes d'octubre començaran
les activitats a l'Associació Ikald:
ceràmica, arranjaments amb flors
seques, decoració d'espelmes i
Ikebana.
La nova professora vindrà a fer les
classes un dia al mes fins al juny.
Marie - Luise Vesper ha fet l'aprenentatge a l'escola japonesa Reiko.

L

La Marie - Luise - ( Marlis ) va venir un dia a Caldes ja que
volia conèixer el lloc on hauria d'impartir les classes. Per la
nostra part hem de dir que ens va agradar molt el seu tarannà, la seva passió per la natura així com el gran entusiasme i
amor per l'art floral de la ikebana. Creiem que hem tingut
molta sort de trobar-la.
Com bé sabeu, a mitjan gener es fa un curs de bonsai. Més
endavant en tindreu informació.
Si heu visitat l'exposició que fem cada any per Setmana
Santa haureu constatat la diferència d'any en any en quant a
la qualitat i l'art extraordinari de les peces de ceràmica creades per les i els alumnes. Us convidem, doncs, a gaudir de les
activitats que us brindem pel vostre gaudi ■
ikald@caldesdemalavella.cat
Tels. Dolors: 972470319 / Anna: 972470830
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ENTITATS

CLUB PATÍ CALDES

Festival de patinatge i primera patinada popular Festa Major 2008
l mes de maig va ser un mes molt plujós i la
pluja no ens va donar cap treva per poder
celebrar com ens mereixíem la cloenda de la
temporada el diumenge 25 de maig. Però
benvinguda la pluja i nosaltres ja ens vam espavilar
com vam poder. Entre ruixat i ruixat, assecant la pista
entre tots, vam poder jugar l'últim partit de la temporada en la categoria de prebenjamins, Club Patí Caldes
- Girona C.H. Tot seguit vam anar cap al Casino, on
vam gaudir d'un fantàstic dinar. Després del cafè, i
mentre alguns pares, dissimulant, feien la nyoca, la

ha treballat, i de valent, durant tot el més de juliol
perquè el Festival de Patinatge Artístic de Festa Major
de Caldes de Malavella, celebrat el passat 26 de juliol,
hagi estat un èxit rotund. Tot i que la nota professional la van donar les patinadores del Club Patí Olot,
campiones d'Europa i del Món, amb el seu fantàstic
espectacle, les patinadores del Club Patí Caldes ens van
demostrar el seu alt nivell, amb tots els seus balls ben
caracteritzats amb vestuari i maquillatge. L'enhorabona
a tots els que ho han fet possible!
Aquest any hem volgut participar més a la nostra Festa

companyia Un Parell de Nassos, va arrodonir la tarda
amb el seu espectacle. Un cop recollit tot, va sortir el
sol i vam acabar jugant al Pavelló Polivalent.
El dissabte 7 de Juny vam participar en la Diada de
l´Esport de Caldes - Memorial Francesc Sala. Per
aquest dia tan assenyalat vam organitzant la Trobada
d´ Escoles de Caldes, amb la participació dels clubs
següents: Arbúcies, Blanes, Cassà, Farners, Jonquerenc,
GEIEG, Palafrugell i Caldes de Malavella. En total es
van cordar uns 180 parells de patins, unes quantes
vegades. Les seccions d'hoquei patins i de patinatge
artístic també hi van participar amb la disputa d'un
partit amistós per part dels veterans del nostre club, els
prebenjamins, i amb les fantàstiques coreografies de
les nostres patinadores, amb el debut de les més menudes del Club. El pavelló polivalent era ple de gom a
gom i es respirava una aire molt esportiu. Teníem servei de bar i vam fer el sorteig d'una fantàstica panera.
Tot i haver acabat la temporada d'hoquei patins el mes
de juny, la nostra altra secció, la de Patinatge artístic

Major i, des del Club Patí, hem organitzat la Ia
Patinada Popular. El dissabte, els caldencs vam posar
oli a qualsevol cosa que tingués rodes i ens vam llançar al carrer a patinar. La passejada va ser tranquil·la,
sense cap incident i al final tots els participants van
gaudir d'un petit refrigeri.
Al Club Patí, però, no fem vacances i ja estem organitzant la propera temporada, 2008-2009. Si encara no
formes part del nostre Club però t'agrada patinar, t'estem esperant!.
El nostre objectiu és, més enllà de la formació de grans
campions, formar als nostres nens i nenes en els valors
universals de l'esport, a divertir-se practicant-lo i, juntament amb els pares, fer que se sentin que tots som i formem part del Club. Les modalitats esportives del nostre
Club són la iniciació al patinatge, l'hoquei patins i el
patinatge artístic. Per a més informació contacteu amb
nosaltres a clubpati@caldesdemalavella.cat.
Si voleu seguir-nos de prop, veniu al pavelló i pregunteu pel Club Patí Caldes! ■

E
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ENTITATS

CLUB TENNIS CALDES

S'ha acabat una altra temporada
n cop passat el 30 de juny vàrem donar per
acabada una altra temporada de la petita
història del Club (vam néixer el 2002), amb
la satisfacció de ser l'any on hem crescut
més en tots els àmbits: des del número de socis al d'alumnes d'escola, passant pels tornejos interns del Club
i per l'augment de participació en competicions federades.
I és des d'aquesta esporàdica aparició en aquesta revista que volem fer cinc cèntims de l'actualitat del Club.

U

RESUM DE LA TEMPORADA 07/08
Escola de tennis: Està destinada a totes les edats i
a tots els nivells. S'han fet classes tant a nivell particular, com de grups. Els grups s'han format
segons edat, nivell i disponibilitat horària. L'èxit de
l'escola d'aquest any ha estat extraordinari: hem
arribat a la xifra de 40 alumnes durant la temporada. A hores d'ara estem demanant la cessió de més
hores de pista per tal de poder donar sortida a totes
les demandes.
Tornejos: El Club ha organitzat diferents tornejos:
uns destinats exclusivament als socis, com el social
(modalitat d'eliminatòries), la lliga de primavera
(modalitat lliga on hi ha tres grups segons nivell) o el
d'hivern (modalitat doble eliminatòria).
I també fem tornejos oberts a tothom sense la necessitat de ser soci , com són el de la Festa Major o el torneig de dobles de la Diada de l'Esport de Caldes.
Competicions federades: Aquesta temporada hem aug-
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mentat de manera significativa el nombre de participacions en competicions federades: la lliga de la província de Girona, el campionat +30 (hem participat amb
dos equips), el campionat comarcal absolut i el campionat provincial absolut.
Competiciopns no federades: El Club ha participat
com cada any, a la Lliga de la Costa.
TEMPORADA ACABADA, TEMPORADA COMENÇADA
Així i tot, no hi ha descans: un cop acabada la temporada 07/08, ja hem començat la 08/09, de la qual a
hores d'ara ja haurem donat el tret de sortida amb el
Torneig de Festa Major. Dins dels objectius principals
d'aquesta temporada hi ha el de consolidar el creixement obtingut el darrer any, a més d'organitzar i participar en les mateixes competicions que durant la temporada passada.
I sobretot, des del Club intentarem potenciar el tennis
de base amb l'objectiu d'aconseguir que, un cop la
mainada tingui la formació suficient, els podem oferir
la possibilitat de participar en competicions de club o
federades.

I també voldríem que el tennis femení, que està molt
present a l'escola de tennis, donés un pas endavant i
formés part de la vida quotidiana del Club, tant a
nivell social com de participació en competicions
locals i federades, i també en la pròpia gestió del Club.
Si voleu més informació sobre el Club o voleu fer-vos
socis podeu adreçar-vos a: ctcaldes@yahoo.es i al
Tel. 627 943 086 ■

ENTITATS

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
a UE Caldes vàrem acabar la temporada el passat dia 30 de juny. I hem de fer
un bon balanç del que ha estat la temporada 2007-08:L'escoleta de futbol
s'ha anat consolidant amb una bona colla de joves jugadors i uns equips de
futbol 7 que han acabat molt bé la temporada: els prebenjamins sisens en la
seva categoria, els benjamins B quarts i els benjamins A primers, amb només un partit
perdut en la segona fase, per tretze de
guanyats i dos d'empatats.
En futbol 11 una gran ratxa a final de
temporada va portar als alevins a quedar cinquens en la seva divisió, mentre
els infantils quedaven setens.
Menció a part mereix enguany l'equip
sènior de l'Entitat campió del grup 17
de la Segona Territorial, lloc que li permet ascendir directament de categoria,
recuperant la Primera Territorial després de vuit temporades. En el penúltim
partit de la temporada, una victòria 0 1 en el camp de la Vidrerenca ens proclamava campions per davant del CD
Banyoles, que setmanes més tard també
assolia l'ascens de categoria via promoció amb els segons classificats dels
altres dos grups.
Malauradament, i si ningú no hi posa
remei, la temporada que ve l'equip
haurà de tornar a jugar com a local en
l'exili de Vilobí.
A banda de la competició ressenyar
també l'èxit del torneig de futbol 7
organitzat el dia 1 de maig i que va
reunir vuit equips de benjamins A al
matí i vuit de prebenjamins en la jornada de la tarda, amb una gran afluència de públic. Els campions d'aquest
primer Torneig Mas Llop, que esperem poder repetir en properes temporades varen ser
els equips de la UE Quart (Benjamí) i l'EF Sàbat (Prebenjamí) Els equips de la UE
Caldes varen fer un bon tercer lloc en ambdues competicions.
Els benjamins B varen tenir el seu quadrangular (també tercers) en la diada de l'esport
celebrada a principis de juny.
Entre ambdós esdeveniments la UE Caldes va celebrar la seva jornada de cloenda el
dia 25 de maig, amb la participació de tots els equips de l'entitat, inclòs el primer
equip, al qual se li va retre l'homenatge per el campionat assolit... el posterior partit, el
darrer de la temporada que ens enfrontava al Porqueres UE, va acabar amb un intranscendent 0 - 1 pels visitants. Els nostres no perdien un partit des del 17 de febrer.
I quan llegiu aquestes ratlles estarem ja en plena pretemporada 2008-09 que volem ens
comporti almenys les mateixes alegries que la que hem tancat ■

L

Dalt: Eufòria a Vidreres.
Som campions!
Baix: Jornada de cloenda
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CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES

Hem acabat la temporada
ra que estem al mig de l'estiu i fa uns dies
que hem acabat la temporada, podem aturar-nos a fer una valoració. Podem dir,
sense equivocar-nos, que aquesta ha estat la
temporada més completa de la història del Club
Voleibol Joves Caldes. Per començar hem portat quatre equips a la competició, un més que l'any anterior i
aquest ha estat el de les sèniors.
Pel que fa als resultats a la competició, també podem

A

de quatre. Hem de valorar el seu esforç i compromís,
aquest ha estat el primer any de l'equip a la competició i encara els queda molt temps per progressar a
unes jugadores amb molt de potencial.
Un altra motiu de celebració és l'organització del primer torneig de volei 4x4 de Caldes de Malavella, que
es va realitzar al pavelló del nostre municipi el passat
dissabte 28 de juny. Més de cent persones es varen
aplegar per jugar i veure jugar a volei, durant tota la

dir que han estat molt bons. L'equip juvenil de primer
any, ha quedat primer classificat de tercera divisió
territorial de Catalunya, promocionant de manera
automàtica a la segona divisió.
L'equip juvenil de segon any ha quedat quart classificat en la mateixa categoria, tercera divisió. Els equips
juvenils han mostrat una evolució molt positiva, fruit
de les millores tècniques introduïdes aquesta temporada, demostració de la millora de l'equip d'entrenadors
que s'ha buscat a partir de l'estiu passat
L'equip sènior va aconseguir el cinquè lloc en la primera volta, del seu grup de 10 equips i en la segona
fase varen quedar segones del seu grup de 4. Uns
resultats molt bons en un equip que ha començat
aquesta temporada i que ha aconseguit consolidar-se
com un grup competitiu i amb futur.
L'equip cadet ha aconseguit un resultats més discrets,
han quedat en sisè lloc en la primera volta, d'un grup
de vuit i en la segona fase han estat quartes d'un grup

jornada, amb una representació important d'equips de
l'àrea de Barcelona. Va ser una jornada festiva i participativa que va finalitzar amb l'entrega de premis per
part del regidor d'esports de l'Ajuntament. Passada
aquesta primera experiència, volem que aquest torneig
es consolidi cada any per promocionar aquest esport i
la nostra vila.
Només ens queda felicitar, des d'aquestes ratlles, a les
jugadores i entrenadors per haver aconseguit aquestes
fites amb la seva implicació i voluntat de treball.
També agraïm un cop més el suport econòmic i material dels diferents comerços de la població que no han
dubtat a contribuir amb nosaltres, així com a les
empreses que ens patrocinen.
Aprofitem per animar a tothom a venir a veure els
nostres partits i oferir, a la gent que li agradi el voleibol, que s'apunti amb nosaltres. Fem una crida especial
per demanar noies a partir de 19 anys que vulguin
jugar amb l'equip sènior ■
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CALDES PER CALDES

Quatre anys d'Associació
a creació de la nostra associació va sorgir de
les inconformitats que en aquells moments
vivíem i de la intenció de mobilitzar-se pràcticament instantània dels que vàrem estar presents en una reunió. En aquests anys s'han viscut canvis polítics i nosaltres continuem sent l'associació que
es va crear, apolítica i amb la intenció de vetllar pels
interessos i benestar dels veïns. Mantenim reunions trimestrals amb l'Ajuntament en les quals ens interessem
pel desenvolupament dels projectes i fem un seguiment
en els temps d'execució i demores, exigint explicacions
que després es transmeten als socis.
A part, depenent de les nostres inquietuds o de els que
captem dels veïns, proposem a la regidoria corresponent de mantenir una reunió per exposar les idees i
oferir la nostra col·laboració.
Com a associació hem començat no fa gaire a organitzar i participar en algun acte en festes populars. L'any
passat vàrem organitzar en l'època de les castanyades
un sopar de germanor on podien acudir tant els socis
com la gent interessada. La vetllada va transcórrer en
un ambient molt agradable i vàrem compartir sobre-
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taula amb els socis i veïns. L'experiència ha fet que
ens comprometem a organitzar més esdeveniments d'aquest tipus.
La quota de soci és representativa, tan sols de 6
anuals i és per això que us animem a formar part de
l'associació, a participar de les nostres activitats i així
anar consolidant-nos com una entitat reconeguda
d'àmbit popular.
Anem elaborant un butlletí semestral en el qual constatem les activitats, reunions i escrits... i que fem arribar a cadascun dels socis personalment. Si és de l'interès d'algun altre veí, en fem un tiratge que distribuïm
entre algun dels comerços de la vila. Si no hi accediu i
estiguéssiu interessats, sempre ens en queden exemplars que podeu sol·licitar. La nostra seu està a la Casa
Rosa, al carrer Sant Grau, 19 i ens teniu a disposició el
primer i tercer dijous de cada mes a partir de les 8 del
vespre.
Aprofitem aquesta edició de Aquae per desitjar a tots els
caldencs que hàgiu gaudit d'una molt divertida i feliç
Festa Major sense oblidar els mateixos desitjos per als que
s'han acostat a aquest meravellós poble en aquests dies ■

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC
alten pocs dies per encetar una nova edició de
la Festa Major. Encara no ens ha arribat el
programa d'activitats, però de ben segur que
serà animada i variada com cada any.
Els franciaquins “juguem amb avantatge”, ja que tenim
dues Festes Majors: la que ens és pròpia, i en la que
homenatgem el nostre gloriós patró “Sant Mateu”; i la
del municipi a on tots plegats podem gaudir de tots els
espectacles propis d'un nucli de població gran.
Els qui sens dubte recordaran aquest 2008 com un any
especial, seran tots els components que al llarg d'aquest mig segle d'història, han donat forma, color i
vida al grup de teatre Traspunt. 50 anys de teatre ininterromput, són molts anys de treball, esforç i il·lusió.
Franciac, també ha tingut l'honor de comptar amb la
seva presència més de dues dècades.En aquest temps
hem presenciat un relleu generacional. Diferents per-
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sones, però idèntics bons intèrprets; els primers anys
de la mà del seu director Emili Bota. Els que tenen més
memòria recorden com a l'any 1985, davant l'impossibilitat d'actuar a l'exterior per les inclemències meteorològiques, es van decidir fer-ho a l'interior de les
escoles; els qui eren presents diuen que mullar-se per
culpa de la pluja, no; però sortir amarats de suor per
l'escàs espai del local, sí. L'obra es va interpretar, i els
assistents ho recorden, somrients, com una experiència
molt calorosa. Esperem no haver-la de repetir, perquè
esta programat per el 2012 que la pista ja tingui sostre!
Nosaltres, a banda de ser presents amb molts dels actes
de la Festa Major del municipi, en breu, començarem a
preparar la nostra, en la que hi esteu convidats els dies
19, 20 i 21 de setembre ■
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Curs de prevenció i reacció contra
les agressions a les dones

El curs de dansa del ventre

El curs de rehabilitació

ASSOCIACIÓ DE DONES PER CALDES
l 17 de maig el cap de la guàrdia municipal,
Xavier Muñoz i altres membres del cos ens
van fer un curs de ”prevenció i reacció contra les agressions a les dones”. Agraïm la seva
predisposició, entrega i tot el que ens van ensenyar.
El curs de “Dansa del Ventre “ i el de “Rehabilitació”
(endegats des del setembre), han finalitzat amb sonada
festa de fi de curs. Es tornaran a reprendre el mes
d'octubre.
El 5 de juliol passat, vàrem portar a terme el Curs
pràctic sobre “La dona i les relacions”, impartit per
Mercedes Escudero, tècnica en formació i RRHH. En finalitzar li vàrem
fer una entrevista:

E

Per què aquest curs?
Perquè la dona, avui, té molt d'interès en la seva evolució personal.
Com han respost les assistents?
Bé, crec que estaven receptives i han
expressant en tot moment les seves
inquietuds i dubtes. Penso que
n'han sortit amb idees per conèixerse millor i per començar a treballar
com a persona.
Com a persona?
La dona per naturalesa, es desenvoMercedes Escudero
lupa com a mare, com a mestressa
de casa, com a esposa, com a dona,
sense veure que és persona.
La dona actual és activa, positiva i
sobretot molt capaç de realitzar-se.
Parlant de la situació actual en el terreny laboral, la
dona cada vegada més, evoluciona i es fixa metes,
s'esforça per ser cada vegada més professional, sense
deixar de ser dona, no perd la seva feminitat, tant
important i intentat compatibilitzar això amb la quotidianitat familiar.
Quina és la part que més t'ha agradat?

ae36

Totes, però una que m'ha sorprès són les ganes de les
dones de millorar les relacions en tots els àmbits i en
especial amb la parella.
Les assistents, amb una explosió de pensaments, han
expressat obertament la dificultat de compaginar l'amistat, l'erotisme.., en definitiva aquells aspectes que
mantenen viva la parella.
El curs ha de tenir continuïtat?
I tant! Això ha estat, només, una introducció, i a petició de les mateixes assistents, s'intentaran fer més trobades com aquesta per tal d'aprofundir en aquest i en
altres temes que tinguin a veure
amb les relacions i la dona.
Què s'ha aconseguit?
Crec que les assistents s'han sentit
menys soles al compartir amb la
resta les seves inquietuds, i amb
noves eines per millorar i mantenir
les relacions en tots els camps.
Un moment divertit (que ha provocat molts somriures) ha estat, quan
hem parlat de la imatge externa de
la dona, tant en la intimitat com
en el carrer.
M'ha agradat molt poder compartir
aquesta estona amb totes elles i
m'han contagiat el seu interès per
participar en cursos o tallers
Li donem les gràcies, i ben segur
que comptarem amb ella per properes activitats.
Us avancem que el 10 d'agost sortirem a veure la pluja
d'estels. Serà una activitat oberta i gratuïta per a
tothom. I el 29 d'agost,
Introducció a l'astrologia a partir de l'anàlisi
de la carta astral.
Tel.629 975 273 ■
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COLLA GEGANTERA

Molta gresca, xerinola i tradició amb la colla gegantera
fos una gran festa. Després del
sopar, hi va haver ball i servei de
bar a càrrec de la Colla Gegantera.
El dissabte 28 de juny vam anar a
Cornellà del Terri ja que van batejar
els seus gegants. La nostra geganta,
l'Emília, en va ser la padrina i el
gegant de Riudellots el padrí. Va ser
una festa molt maca i es va recollir
actes que es feien antigament, com
tirar bateig des del balcó de
l'Ajuntament.
El 6 de juliol passat la pluja no ens
va deixar fer els actes previstos a
Canet de Mar i vam haver de tornar
a endreçar els gegants.
El 26 de juliol vam anar a la trobada de Colles Geganteres de
Canovelles i el 27 vam participar en
la Cercavila de la Festa Major del
Llac del Cigne.

l diumenge 8 de juny la Colla Gegantera va
participar en un acte molt important, la inauguració del nou Ajuntament de Caldes. Els
gegants van fer una cercavila simbolitzant l'acomiadament de l'antic edifici i donant la benvinguda al
nou emplaçament, a la mateixa plaça on hi tenim la
Casa dels Gegants, amb el seu ball. Com que era una
data destacada vam poder veure tota la família: en
Justinià, la Teodòsia, en Claudi, l'Emília, en Maurici, la
Seclina, els cap-grossos i en Titus, el cavall.
El dissabte 14 de juny vam acompanyar a tots els nens
del CEIP La Benaula en la seva festa de fi de curs. Va ser
un acte molt lluït i molt divertit. Els infants van quedar
meravellats en veure els Gegants a la seva escola.
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
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I el més esperat per a tots: la Festa Major de Caldes de
Malavella. Vam començar amb el tradicional ball del
divendres després del pregó i la cercavila fins a la
plaça de l'església. El dissabte la trobada de gegants i
el sopar per totes les colles participants, amb la donació d'un record per a totes les colles participants, que
van ser moltes!.
Això no s'acaba aquí. A la Colla no se li acaben les
sortides: Maçanet, Roses, Riudellots. No deixeu de
seguir-nos! Prepareu-vos també, perquè aviat arribaran
novetats que us sorprendran.
Si voleu seguir-nos de més a prop i està informats de
les nostres activitats, podeu connectar-vos al nostre
web : www.caldesdemalavella.cat/gegant ■
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PARRÒQUIA DE CALDES

Nou curs de catequesi
S'esdevé cristià, no perquè s'hagi acceptat una idea o
per una decisió ètica, sinó perquè s'ha trobat amb una
Persona, perquè hi ha hagut un esdeveniment que dóna
un nou horitzó a la vida i una orientació decisiva. (Cfr.
Déu és Caritat; Benet XVI)
quest any, als pares que s'han acostat a la
parròquia a demanar el Baptisme pels seus
fills, en acabar la celebració baptismal se'ls
han lliurat unes fitxes que volen ser unes
eines pel ajudar-los al desvetllament religiós dels seus
fills, de 0 a 7 anys.
En vigílies del nou curs catequètic, com cada anys, la
parròquia ofereix a les famílies la possibilitat de continuar aquest desvetllament religiós dels seus fills en
grups d'edat. És un procés de diversos cursos que pretén
provocar i refermar la trobada amb la Persona del Crist.
Els diversos cursos del procés catequètic que oferim
són els següents:
Desvetllament religiós (l'any que compleixen 6 anys):
Acompanyament dels infants en la descoberta de la fe
des de la parròquia.
Iniciació cristiana:
1r curs: l'any que compleixen 7 anys.
2n curs: l'any que compleixen 8 anys, (havent fet el
primer curs)
Iniciació de la catequesi al si de la comunitat parroquial. Presentació global del missatge cristià. Al llarg
d'aquesta etapa es rep per primer cop la Comunió (2n
Sagrament de la Iniciació Cristiana).
Seguiment: (9 i 10 anys)
La catequesi no acaba amb la primera Comunió. Els
infants estan únicament iniciats en la vida cristiana.
En aquesta etapa s'aprofundeix en la vida de Jesús i
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s'aprèn a viure com a cristià en la vida de cada dia.
Professió de fe: (11 i 12 anys)
Etapa en que s'ajuda als nois i noies a descobrir el seu
creixement humà i cristià, i a sentir-se part del
Projecte de Déu. A llarg d'aquesta etapa fan seva la
Professió de Fe que els seus pares van proclamar, en
nom d'ells, el dia del seu Baptisme.
Confirmació: (dos cursos a partir de 13 anys)
És el tercer Sagrament de la Iniciació Cristiana
(Baptisme, Comunió, Confirmació). Amb aquest
Sagrament el cristià ha completat la seva iniciació
cristiana i és considerat adult en la Fe, i pot ésser padrí
de baptisme i/o confirmació d'altres, esdevenint company de camí i testimoni de vida cristiana.
Grup de joves: (a partir de 15 anys)
-Treball i vida en grup a la Parròquia
-Participació en les campanyes de sensibilització social
(presentació de l'agenda llatinoamericana, Mans
Unides...)
-Trobades i activitats amb altres grups, a nivell diocesà, Trobades de joves a Montserrat, Pasqua Jove...
-Col·laboració en les Pregàries de Taizé.
L'horari per tots els cursos és: dissabtes de 5 a 6 de la
tarda, d'octubre a maig.
Inscripcions: Dies 18 i 19 de setembre, de 5 a 7 de la
tarda, als baixos de la rectoria (Passeig de la Granja, 1 ■

AMICS DELS MALALTS

Caldes assisteix a la 43a Peregrinació de l'esperança
a 43 anys que el Bisbat de Girona peregrina a
Lorda (Lourdes). Enguany en aquesta 43a peregrinació de l'esperança que s'ha celebrat del 22
al 26 de juny, Caldes de Malavella també hi ha
estat present, com ja passa des de fa molts anys. A
Lorda hi assisteixen nombroses peregrinacions: persones malaltes, visitants i “brancadiers”, que són les persones que hi van a treballar d'una manera desinteressada, gratuïta i entregada. D'aquestes us volem parlar
en aquest article.
Aquest any, 6 persones del poble hem anat a Lorda amb
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una única finalitat: posar-nos al servei de les persones
malaltes.
Aquest servei consisteix en ajudar-los perquè puguin
participar de tots els actes: misses, via-crucis, processó
del santíssim i de les torxes....
Així com també és propícia moments d'esbarjo, passeig,
compres, resos davant la verge de la gruta i s'intenta
atendre totes les seves demandes i necessitats (això tenint
en compte que són persones sense mobilitat pròpia.).
Durant la peregrinació hi ha molts altres serveis per
oferir: des de cuina, menjadors, habitacions, piscines....
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però sigui quin sigui
el servei, l'objectiu
sempre és el mateix.
I, en aquest punt sí
que puc fer meva la
frase “fa més feliç
donar que rebre”,
perquè en la pròpia
experiència deixa de
ser un tòpic, per
convertir-se en la
realitat que allà he
viscut.
Tenint en compte
que la necessitat d'ajuda és un fet palpable i alhora gratificant, vull aprofitar aquest espai per fer una crida i demanar que us animeu a col·laborar
en aquesta tasca que no té edat ni sexe.
Crec que és una experiència que tothom almenys un cop a la vida, l'hauria de provar. Aprofito per avançar ja les dades de la 44a. peregrinació de
l'esperança que es celebrarà del 23 al 27 de juny del 2009 ■
Angelina Collell i Bosch

XARXA DE DONES PER CALDES

Atenció a la gent gran
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l 14 de juny passat, la Rosa Ruiz, metgessa,
ens va fer una xerrada molt interessant i instructiva, aquí en teniu un resum:

L'envelliment és un procés natural en què es produeixen
canvis a nivell físic, psicològic, intel·lectual i social.
Aquí teniu uns consells bàsics per millorar la qualitat de
vida dels nostres avis i àvies sans. Els que estan malalts,
evidentment, han de seguir les recomanacions específiques per a la/es malaltia/es que pateixin.
PER EVITAR EL PERILL DE MALNUTRICIÓ:
· Fraccionar els àpats i fer-los lleugers (perquè hi ha una
disminució de la gana), presentar els àpats de forma
agradable i gustosa (perquè tenen menys papil·les gustatives), aliments de fàcil masticació i deglució (perquè
hi ha una disminució de la salivació, o manca de peces
dentàries), fer-los la compra i cuinar per a ells (sobretot
si tenen dificultat de mobilitat o de visió),...
· També hi ha una disminució de la sensació de set:
beure uns 6-8 gots de líquids al dia, acostumar-se a
beure entre àpats.
· Per evitar el restrenyiment: líquids, fibra i exercici.
· Moderar la ingesta de sal i sucre.

PER EVITAR AL MÀXIM LES CAIGUDES:
· Aixecar el capçal del llit, incorporar-se de forma
lenta,...
· Exercicis d'estiraments i resistència (per evitar l'afebliment muscular),...
· Revisió de la visió i de l'oïda, per si hi ha dèficits,...
· Tenir cura dels peus, anar al podòleg,...
· Il·luminació a casa: evitar enlluernaments i ombres,
interruptors accessibles, dormir amb llum tènue,...
· Terra de casa: terres no lliscants, eliminar catifes (o
fixar-les al terra), eliminar objectes i cables de les zones
de pas,...
· Escales: il·luminar-les bé, esglaons de 15 cms com a
màxim, límit rugós, baranes bilaterals i més enllà dels
límits de l'escala,...
· Mobiliari: utillatge sempre a mà, evitar alçades, cadires amb reposabraços, respatllers alts, llits d'alçada adequada i evitar mobles baixos,...
· Cambra de bany: agafadors a la banyera, la dutxa i el
vàter, catifa antilliscant, cadira de plàstic a la dutxa,
elevador de vàter,...
· Carrer: vigilar semàfors curts o intermitents, evitar
obres i voreres estretes, vigilar obstacles (fanals, bústies,
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contenidors), seure a bancs alts,...
· Evitar sortir al carrer amb gelades o pluja,...
· Calçat: sola antilliscant, ús de sabatilles tancades,
talons baixos,...
· Roba adequada al clima, i no ajustada,...
· Viure sol: sistemes de tele-alarma, centre de dia,...
Quan hi ha Dolor muscular i/o articular: aplicar calor o
fred, i reposar a la fase aguda, però fer exercici quan no
faci mal (és el millor tractament)
Per millorar les VARIUS A CAMES: hidratar la pell, fer
exercici i caminar de puntetes, elevar les cames al reposar i fer compressió externa amb benes i similars.
Per evitar les ÚLCERES DE DECÚBIT: mantenir la pell seca,
neta i ben hidratada, tenir un bon estat nutricional, fer
canvis posturals cada 2 hores, i emprar superfícies de
recolzament adequades: pell d'ovella, matalassos.
Per la PICOR: hidratar la pell, evitar el rascat, ungles curtes i netes, evitar teixits aspres i irritants (com la llana),
evitar el calor i la sudoració (roba de llit i de vestir lleugeres), i que la humitat ambiental sigui adequada.
PER ENDARRERIR LA IMMOBILITAT EL MÀXIM:
· Quan l'avi o àvia encara es mou, però amb dificultats:
tractar el dolor (si en té), disminuir el nombre de fàrmacs al màxim, fer exercici i usar bastó, caminadors, etc
· Quan l'avi o àvia ja està enllitat: mobilització passiva,
seure'l unes hores al dia, ús de sistemes d'ajuda, prevenció d'úlceres, dieta rica en fibra, fisioteràpia respiratòria,

mobilització de cames, etc
ALGUNS CONSELLS PER L'INCONTINÈNCIA URINÀRIA:
· Dieta rica en fibra, evitar l'estrenyiment
· Disminució de pes
· Evitar excitants (cafè, alcohol,...)
· Evitar l'excés de líquids poc abans d'anar a dormir
· Evitar fàrmacs afavoridors d'incontinència, com diürètics
· Evitar barreres arquitectòniques, apujar el vàter, substituts del vàter
· Buidament intermitent de bufeta
· Bolquers, col·lectors
I no oblidem les VACUNES: tètanus, grip i antipneumocòcica.
Ja veieu, són consells simples i de sentit comú. I, afortunadament per a tots, el sentit comú no disminueix
amb l'edat !!!
Rosa Ruiz (metgessa)
PROPERA ACTIVITAT:
Taller: PARTICIPAR PER TRANSFORMAR
Un espai col·lectiu de reflexió. A càrrec de la Dolors
Cruells, de la Xarxa Feminista
Dia: Divendres, 19 de setembre de 2008
Horari: de 6.30 a 8.30
Lloc: Casino Municipal ■

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS

4ª NIT del comerç i serveis

l divendres 13 de Juny varem celebrar la 4a.
nit del comerç amb un sopar a l'hotel balneari
Vichy catalan per presentar el Pla de
Dinamització 2008. Van assistir-hi representació de 37 empreses de l'associació, es van explicar les
diferents activitats i es va debatre sobre la situació
actual del Comerç a Caldes.
Els comerços de la Selva redueixen els residus.

E
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Els impactes de les bosses de plàstic
de nansa d'un sòl ús repercuteixen
tant en el medi natural com en el
medi urbà, sobretot a través de la
generació de brutícia i els efectes en
els processos de gestió de residus. La
població és el consumidor final de
les bosses de plàstic però també en
són responsables altres sectors, com
el comerç, que han contribuït a
generar-ne l'hàbit de la seva utilització i, per tant, han
de fer esforços per desincentivar els seus clients a utilitzar-les desmesuradament. La Federació de Comerç de
la Selva inicia una campanya mediambiental de sensibilització i prevenció de residus domèstics encaminada
a la reducció de l'ús de les bosses de plàstic.
A partir del segon semestre, i amb l'objectiu principal
d'incentivar i premiar l'ús de bosses reciclables, la
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campanya Comerç natural, Comerç La Selva pretén
introduir mesures de prevenció que aportin solucions a
la problemàtica de l'excés d'envasos i embolcalls de la
nostra societat i introduir entre els establiments associats el factor mediambiental com un valor afegit de
qualitat del comerç de proximitat de la Selva interior
tot promovent i difonent entre els consumidors i con-

sumidores nous hàbits de consum més responsables
social i ecològicament.
Aprofitant l'extensa xarxa del teixit comercial de la
comarca, els establiments adherits disposaran de bosses
reutilitzables per regalar als seus clients i n'incentivaran la seva utilització amb diferents obsequis ■

CORAL CANTAIRES DE CALDES

Unes paraules dedicades a Xavier Bulbena
a música, tant si parlem de composició, d'harmonització o d'interpretació és una vessant
artística que no es pot separar d'altres formes d'expressió. Paraula, imatge, moviment
color,.. esdevenen complement
necessari al cant i d'aquí que sempre haguem tingut cura de l'escenografia en els concerts, del vestuari,
del format, dels programes de mà i
dels cartells.

L

ment amb altres qualificadíssims ceramistes instal·lats
a la Garrotxa. El disseny de les seves peces (i de tota
la seva tasca creativa) s'ha fet pensant abans de fer, intentant sempre
treure el màxim bon resultat d'acord
amb l'objectiu fixat. Deia, “el disseny
és més una qüestió d'ètica que d'estètica,..., quan només mana l'estètica,
l'obra generalment és una patata”.

En fi, en Xavier era un artista excepcional i molt més. La poesia va
Recentment, el món de l'art ha permoure absolutament la seva vida fins
dut una persona entranyable, inclasel punt que mai va fer un dibuix
sificable des del punt de vista prosense abans no haver escrit. Potser
fessional. La seva creació, extraordiper això li agradava tant fer cartells,
nària, ha sorgit fruit d'una formació
perquè era posar en “solfa visual”
humanística forjada a partir del seu
una poesia, un escrit o una idea. Per
amor per la nostra terra, i del coneia la Coral de Caldes això és molt
xement la història i el que hi ha més
important perquè en Bulbena
enllà de les nostres fronteres. En
(tothom s'hi referia pel seu cognom)
Xavier Bulbena, (el Putxet,
ens va fer els tres cartells més
Barcelona. 1949-2008), ha estat un
emblemàtics: el del Concert de Sant
personatge polifacètic present en
Esteve, amb el gall de protagonista;
molts camps de la cultura i de l'art.
el cartell anunciador de la Trobada
Ha realitzat escenografies teatrals (el
anual de corals, en el que els inteJoglars, Teatre Claca, Zootrop,
grants d'un cor són taques de colors;
Laboractori...), formà equip amb en
i el dibuix central del cartell del
Mariscal durant els Jocs olímpics del
Concert Simfònic, commemoratiu del
92, com a interiorista ha dissenyat
nostre desè aniversari, que mostra
composició de l'obra de X.Bulbena per a
locals comercials i també Museus
una autèntica simfonia natural canla Coral Cantaires de Caldes
(Museu Comarcal de la Garrotxa,
tada per diverses espècies d'ocells
Museu del Volcans...), ha fet cartells
d'aquí. Encara va trobar temps per a
(Festes del Tura d'Olot, Mostra de
fer-nos personalment, a ma i en
pessebres,..), i ha dissenyat i construït
fang, un centenar de “galls”, com el
els gegants dels pobles de l'alta Vall del Ter (Sant Pau de del cartell de Nadal, talment com a figuretes de pesseSegúries, Ribes de Freser, Campdevànol, Camprodon...)
bre per a regalar als membres de les tres seccions de la
entre tantes altres coses.
coral. I no únicament això, sinó que com que sabia
cuidar els amics, tot i viure a l'Alta Garrotxa, sovint es
Però el que més li agradava, a part de dibuixar i d'anar deixava caure per Caldes, per sentir-nos cantar per
a pescar a mar, era fer ceràmica i, altament implicat en Nadal, amb l'orquestra del Maresme, als assaigs,... És a
aquesta tasca, va fundar la cooperativa Coure juntadir, un integrant més de la nostra coral, per sempre ■
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els racons

Caldes

de

SANT
MAURICI

El castell i l'ermita de Sant
Maurici presideixen un paratge on conflueixen valors naturals, històrics, arqueològics i
de tradició popular per a
Caldes de Malavella. A menys
de quatre quilòmetres del
poble, el fet d'anar-hi a peu o
en bicicleta ja és un atractiu
per si mateix; per exemple,
sortint del nucli pujant en
direcció al turó per l'avinguda
Sant Maurici -arribant al castell seguint el viacrucis situat
al tram final- i tornant-hi per
les Mateues, gaudint d'una
esplèndida vista de Caldes.

D’esquerra a dreta de dalt a baix: L'ermita i el cobert. / Punt d'adoració de la verge de Lorda. / Capella. / La casa i
el cobert estan en estat ruïnós. / Les restes de Sant Maurici. / Les escales d'accés a l'ermita. / Pedres basàltiques.

origen del castell de Sant
Maurici, ara en ruïnes i
objecte
d'excavacions
arqueològiques des de fa
anys, es troba a l'Edat Mitjana. El primer registre documental d'aquesta
fortificació data de mitjans del segle
XI (1057) i, seguint la norma de l'època feudal, es va construir en un punt
elevat per tal de poder controlar el
territori. La decisió d'aixecar aquesta
edificació es va emmarcar en els processos de repoblació de la zona i les
restes actuals daten del segle XII, de
les quals destaca el seu color ennegrit provinent de les pedres de basalt
presents a la zona -on se situava una
antiga xemeneia volcànica.

L’

Caldes deu la segona part del seu
topònim a una llegenda relacionada
amb el castell de Sant Maurici, on la
tradició popular explica que hi vivia
una malvada senyora feudal, la
“mala vella”, que tenia atemorida la
població perquè es menjava el cor
dels nadons. Però, d'acord amb la
llegenda, el pànic es va acabar quan
un jove servent anomenat Maurici
va enverinar la dona.

nuïtat a un culte religiós que la fortificació ja oferia a la zona. L'ermita
es va consagrar a Sant Maurici, un
general de les legions romanes que
va ser degollat per la seva defensa
de la fe cristiana, i es va privatitzar
arran de la desamortització de
Mendizábal al segle XIX. En l'actualitat, aquest edifici religiós es troba
en molt mal estat i se n'ha hagut de
restringir l'accés.

La tradició religiosa del poble
també té un enclavament important
a Sant Maurici, on es va construir
una ermita aprofitant les restes del
castell medieval. Amb tota probabilitat, aquest temple va donar conti-

Encara que no es pugui entrar al
temple, cada 22 de setembre Sant
Maurici és punt de trobada per als
caldencs, ja que aquest dia s'hi celebra la festa petita del municipi ■
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àrea nsenyament
CEIP SANT ESTEVE

Tot esmorzant a Can Gimferrer Nou
els alumnes de Cicle Superior

Uns alumnes de l'Educació Infantil elaborant Cité de l'Espace, satèl.lit
el Sr. Patata
Arianne

Al Parc de la Gambetta a la
vila de Carcassona de nit.

Jornades culturals
JARDINERIA I AGRICULTURA
Com cada any destinem tres dies
per treballar de forma monogràfica
un tema transversal. Enguany el
centre d'interès ha sigut la jardineria i l'agricultura. Cada cicle ha
realitzat diverses activitats d'entre
les quals no hi han faltat visites a
algunes hortes veïnes de l'escola,
als jardins municipals, plantacions
de llavors i una excursió a Can
Gimferrer Nou, on a més de poder
observar els camps i la vegetació
ruderal es van poder acariciar les
vaques i les gallines.
Aquestes
jornades, a més de fer-nos apreciar el valor del treball relacionat
amb la terra i la importància de
tenir-hi un tracte al màxim de respectuós, ens ha fet adonar del
gran desconeixement que en general tenim tots de l'ancestral ofici
de l'agricultura i del nom de les mil
i una flors que vestint els carrers
fan més agradable la nostra vida.

ARRIBA L'ESTIU: VÉNEN
VACANCES!
Les primeres calors van anunciar
l'arribada de l'estiu, malgrat que
les pluges posteriors fossin constants fins gairebé el darrer dia del
curs. Els nervis i les emocions pre-
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vis a les vacances afloraven tan bon
punt arribaven els alumnes a l'escola. Els companys de 6è que
enguany s'acomiadaven per seguir
un nou camí van fer-nos passar
una bona estona amb la demostració d'un ball que havien preparat
amb molt de gust. Un espectacle
ben curiós va amenitzar el matí del
darrer dia. Tot seguit, un esmorzar
conjunt a la classe farcit de dedicatòries, bons desitjos per l'estiu i
més d'una llagrimeta va contribuir
a acomiadar el curs d'una forma
ben agradable.

UN VIATGE BEN ESPECIAL
El passat mes de juny els alumnes
de 6è de Primària del Ceip “Sant
Esteve” vàrem fer una sortida de
tres dies al Llenguadoc (França).
Narbona, Carcassona i Tolosa foren
les ciutats visitades. De Narbona
ens va impressionar la seva catedral i el passeig vora el canal.
A Tolosa vàrem visitar el consorsi de l'Airbús que són unes
grans instal·lacions on munten l'avió Airbús. Una guia ens va explicar
tot el procés, cosa que ens va interessar molt perquè ens pensàvem
que allà construïen les peces. I no,
allà només munten l'avió. Les

peces vénen de diferents llocs
d'Europa i són transportades via
marítima fins al riu Garona i després, en grans camions, porten les
peces fins a Tolosa. Un cop muntat
el porten a pintar a Hamburg.
L'Airbús muntat ena va semblar
enorme. Els països que més n'han
comprat són els Emirats Àrabs.
Espanya, de moment, no n'ha comprat pas cap.
A Tolosa també hi vàrem visitar “La Cité de l'Espace”que és un
parc temàtic interactiu dedicat a
l'espai. Vàrem poder tocar i manipular tot un maquinari per entendre millor l'espai, la vida dels
astronautes, les naus, les connexions via satèl.lit.. Llàstima que a
l'exterior hi feia moltíssima calor.
L'últim dia el vàrem dedicar a
visitar la Cité de Carcassona. A part
de comprar regals per la família,
vàrem visitar la catedral de Sant
Nazari i el castell.
Aquest viatge
sempre el
recordarem. Va ser un comiat de
tres dies. Deixàvem l'escola, amics
i mestres que durant molts anys
havíem estat junts. Això ens feia
sentir una mica de tristesa, però
alhora tenim la il·lusió per la nova
etapa que començarem ■

ensenyament

LLAR D'INFANTS NINOTS
Racons de joc simbòlic
CONCEPTE
Els racons de joc simbòlic són la
distribució de materials d'un
mateix tema o centre d'interès ubicats dins un espai concret.
A la Llar disposem del racó de
contes (ubicat a cada aula), el de
plàstica, del metge, dels llenguatges, de la caseta, del garatge, de la
granja, de l'hospital … Al llar del
mes els nens/es van passant per
les aules a jugar a tots els racons.

PER QUÈ HEM ESCOLLIT
AQUESTA METODOLOGIA?

·Ens permet treballar en petit
grup, la qual cosa facilita tant l'aprenentatge dels nens/es com la
tasca educativa (observar, avaluar,
tracte més individualitzat, …)
·Els nens/es aprenen a

treballar/jugar en equip, a
col·laborar entre ells i a compartir
coneixements.
·Permet que cada nen/a pugui
avançar al seu propi ritme.
·Potencia la seva iniciativa i el sentit de responsabilitat.
·En el joc per racons existeix un
intercanvi d'experiències amb l'adult i els companys, és a dir, el
nen/a no aprèn només de les informacions de l'educadora sinó que
també pot aprendre sol contrastant
la seva experiència amb la dels
altres.

l'experimentació.
·Aconseguir més autonomia i
adquirir seguretat en el treball, ja
que l'activitat dependrà del treball
que l'infant hagi fet.
·Responsabilitzar als infants sobre
la cura i conservació dels materials
que es troben en els racons ■

OBJECTIUS DEL JOC SIMBÒLIC

·Adquisició de rols de la vida quotidiana i de l'entorn.
·Respectar el ritme de treball de
cada nen/a.·Estimular el raonament lògic i la deducció a partir de
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ensenyament
AMPA del
CEIP Sant Esteve

A

rribat l'estiu i les vacances és bon moment per
fer balanç de les tasques
més destacades que des de l'AMPA
hem dut a terme al llarg d'aquest
curs.
D'una banda hem col·laborat des
del Consell Escolar oferint propostes
de millora en diversos àmbits. Si bé
totes han estat prou importants, la més rellevant feia
referència a la denúncia sobre el mal funcionament
del servei de menjador escolar que, gestionat per
l'AMPA a partir del curs que ve, passarà a estar controlat per l'empresa Tot Oci. Aquesta és la concreció
d'un llarg procés que va començar fa dos anys amb el
ferm propòsit de millorar considerablement el funcionament d'aquest servei.
Els projectes presentats al Consell durant el curs
anterior, el Pla Català de l'Esport a l'Escola i el programa de reciclatge de llibres, ja funcionen plenament
i, tenint en compte l'alt nombre de participació, creiem
que tenen assegurada la continuïtat al nostre centre.
Com sempre, hem organitzat les activitats extraescolars oferint un ampli ventall d'opcions per tal de poder
triar la més adequada; hem fet importants aportacions
econòmiques que ajuden a cobrir algunes de les
necessitats de la nostra escola; hem col·laborat direc-
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tament al centre treballant de
valent amb un equip de voluntaris
per posar a punt la nostra biblioteca, adequant l'aula i folrant els llibres, o bé en l'organització de les
festes tradicionals com ara la castanyada, la visita de Ses Majestats
els Patges Reials o la festa de fi de
curs, on aquest any vam poder
gaudir de l'espectacle-demostració dels petits aprenents de mags
de l'activitat extraescolar de
màgia, i on vam ballar, després
d'un bon dinar, amb el grup d'animació Els Trambòtics.
Aquest any hem posat en
marxa el nou web de l'AMPA on hi
podreu trobar tota
la informació que
necessiteu,
els
fulls d'inscripció i
de baixa de totes
les activitats, tota
la
informació
sobre el menjador, el reciclatge
de llibres...i des
d'on podreu contactar
amb
l'AMPA o enviar-nos els vostres suggeriments. Podeu
accedir-hi des de l'enllaç del web de l'escola, o bé
seguint la ruta: web de l'Ajuntament > Ajuntament >
Associacionisme > AMPA..
En l'àmbit municipal, a banda de les col·laboracions més habituals com ara a les sessions de cinema
dels diumenges o bé al concurs de microliteratura
Joaquim Carbó, destaquem la posada en marxa del
Casal de Sant Joan, una proposta que vam endegar
conscients de la manca d'activitats sòcio-educatives
dels darrers dies de juny i obert a tots els nens i nenes
de 4 a 12 anys i que va tenir una bona acollida.
Finalment, aprofitem l'avinentesa per destacar i
agrair la tasca que durant tot el curs han dut a terme
els nostres guàrdies municipals que, cada dia, han
contribuït a millorar l'accés al centre i a fer-lo més
segur amb la seva presència. Moltes gràcies.
Bones vacances i bon estiu! ■

ensenyament
AMPA del
CEIP Els Ninots

J

a fa uns dies que ha finalitzat el curs escolar de la Llar
d'Infants Ninots de Caldes de Malavella, i per aquest
motiu, l'AMPA de la llar vol aprofitar aquest espai que
ens lliura l'Aquae per poder exposar les tasques que hem dut a
terme durant el curs 2007/2008. L'AMPA de la Llar ha estat present en tots els esdeveniments del poble: Fira de l'Aigua'07,
Carnestoltes i Sant Jordi'08. També ha creat altres espais
específics per la mainada, pares, mares i cuidadors:
Tallers nadalencs, Calendaris 2008, Xerrada sobre
“Trastorns Alimentaris”, Xerrada-Col·loqui sobre
“Normes, límits i càstigs... a l'educació infantil”, i també
la Gran Festa Fi de Curs!!!.
Una tasca important que l'AMPA ha realitzat al llarg
d'aquest curs ha estat les reunions amb l'equip educatiu
de la Llar i el regidor d'Ensenyament del nostre poble.
Com a representants de tots els
pares i mares, en tot moment,
hem vetllat pels interessos dels
infants intentant millorar les
condicions estructurals i de funcionament de la Llar.
Al setembre, com tots
sabeu, començarà un altre curs
escolar, amb la nova entrada d'alumnes de P1 i la sortida dels
nens i nenes de P2 cap a l'escola. Els membres de l'AMPA de la
Llar d'Infants, considerem que és
fonamental que continuï haventhi pares i mares que s'involucrin
en continuar una tasca fonamental per a una millor estada dels
nostres fills/es a la Llar
d'Infants. Animeu-vos!!!
Aprofitem per agrair la col·laboració de totes les persones i
entitats que ens han donat suport i ens han ajudat. Moltes gràcies a tots/es ■
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AMPA del
CEIP La Benaula

S’

ha acabat el curs i
per a celebrar-ho,
l'AMPA de l'escola
va organitzar una super festa el dia
14 de juny. Al matí, i per animar els
nens, gegants i un gran espectacle
infantil. Després, el sorteig de tota
una sèrie de lots, fruit de la
col·laboració de l'Associació de
Comerciants. L'AMPA a la seva
“paradeta” va presentar el nou
model de xandall i també va vendre
les gorres, i samarretes de l'escola .
Després d'espectacles, sorteigs, etc…….va arribar l'hora de
dinar. Un dinar que va estar a punt
de ser passat per aigua, però una
diada així no es pot espatllar per la
pluja i el temps ens va acompanyar.
Després de dinar els nens i nenes
van poder continuar jugant en els
castells inflables que van ser-hi
des de primera hora del matí, fins
al vespre.
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Mentre recollíem ens van
amenitzar la festa els nens i nenes
que, amb el micro ens van oferir tot
un repertori de sols solets i altres
cançons.
Des de l'AMPA volem agrair la
col·laboració de l'Ajuntament, la

Direcció de l'escola i les mestres,
els Geganters, els botiguers, pares,
mares, nens, nenes, avis, àvies,
oncles , tietes i tothom qui va fer
possible una festa tant acollidora i
familiar. Bon estiu a tothom!!! ■

labiblioteca
INAUGURACIÓ DEL JARDÍ
DE LA BIBLIOTECA

E

l divendres 6 de juny vam inaugurar el nou jardí
de la biblioteca. Ho vam fer amb un magnífic
concert de l'Eduard Canimas, músic resident a
Caldes. A la primera part del concert l'Eduard va fer el
seu personal homenatge a la música en català dels
últims anys: Pau Riba, Sisa, Raimon, etc. En algunes
ocasions va estar acompanyat d'en Miquel Riera i de
l'Assumpta Fontanals A la segona part va cantar
temes propis. Va ser un concert intens, amb un
Canimas molt inspirat.
Durant tot l'estiu podreu utilitzar el jardí com un espai
més de lectura. Ens interessava recuperar aquest lloc,
recollit i allunyat dels soroll, per poder oferir algunes
de les activitats d'estiu,
L'hem batejat amb el nom de “Jardí d'en Pere Vidal”,
personatge emblemàtic, sorgit de la ploma de

Joaquim Carbó, protagonista de “La Casa sota la
sorra” i d'altres aventures.
Us convidem a visitar-lo. Veureu també l'esplèndid
mural que ha pintat l'artista local Arturo Solaris ■
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labiblioteca
SERGI BELBEL
VISITA EL CLUB
DE LECTURA

G

ràcies al coordinador del
club, l'Albert Mestres, hem
pogut gaudir d'una trobada
amb el dramaturg Sergi Belbel,
actual director del Teatre Nacional
de Catalunya. Vam anar al teatre
municipal. Alguns dels membres
del grup de lectura vam llegir els
tres primers actes de “Forasters”,
l'obra escollida. Després vam
comentar-la amb l'autor. Va ser una
xerrada realment interessant. En
Sergi Belbel ens va explicar el seu
procés creatiu, va contestar totes
les preguntes que se li van plantejar i vam acabar parlant del sentit
de la vida i l'origen de l'univers. Em
sembla que puc afirmar que tots
els assistents, inclòs l'escriptor,
vam sortir contents i emocionats de
la trobada.

Aquest estiu hem gosat proposat
la lectura de la novel·la de Lev
Tolstoi “Anna Karènina”.
La
comentarem a finals de setembre.
Si encara no formeu part del nostre club no dubteu a apuntar-voshi o venir directament a les xerrades. Les trobareu degudament
anunciades a l'agenda d'activitats.
No us ho podeu perdre ■
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COMENTARIS DE LLIBRES,
DVD i CD
llibres
TRETZE TRISTOS TRÀNGOLS
Albert Sánchez Piñol
La Campana, 2008

pel·lícules
LA VIDA DE LOS OTROS
Florian Henckel VonDonnersmarck
2006
L'any 1984, en ple règim comunista
a l'antiga República Democràtica
Alemanya, encomanen a un oficial
molt competent de la Stasi (la policia secreta) que espiï a la parella
formada per un prestigiós escriptor
i una popular actriu. El que aquest
oficial no sap és fins a quin punt
aquesta missió influirà en la seva
pròpia vida.
“La vida de los otros” va guanyar,
entre d'altres, l'Òscar (2007), el
BAFTA (2008) i el César (2008) a la
millor pel·lícula de parla no angle-

Mentre esperem impacients el
tercer volum de la trilogia que va
començar amb “La pell freda” (La
Campana, 2002) i va continuar
amb “Pandora al Congo” (La
Campana, 2005) podem gaudir
amb els relats curts que Albert
Sánchez Piñol (Barcelona, 1965)
acaba de publicar. Hi trobem els
elements característics de la seva
literatura: animals fantàstics
(homes-girafa), situacions inversemblants (armaris que s'empassen persones), girs argumentals
sorprenents, finals inesperants…
Els contes estan escrits amb la
voluntad de divertir al lector,
encara que aquesta diversió convida també a una certa reflexió. Si
encara no heu descobert el personal univers d'aquest autor us hi
podeu introduir llegint aquest
recull d'històries.

sa. L'actor Ulrich Mühe (mort al
juliol del 2007), en el paper d'oficial, va ser nominat als BAFTA
(2008) com a millor actor principal.
Florian Henckel també és el director, guionista, productor i editor de
“Dobermann” (1999).
“La vida de los otros” és només un

labiblioteca
exemple, com “Sophie Scholl”
(ROTHEMUND, Marc; 2005) o “El
hundimiento”
(HIRSCHBIEGEL,
Oliver; 2004), de l'emergència del
cinema alemany dels últims anys.

música
PORTISHEAD “THIRD”
L'aparició de l'últim disc de

Empúries, 2008
LEVIANT, Curt. Diario de una mujer
adúltera. Seix Barral,2008
MENDOZA, Eduardo. El Asombroso
viaje de Pomponio Flato. Seix Barral,
2008
MIRALLES, Francesc. La profecia
2013. Edicions 62, 2008
MISHIMA, Yukio. La Remor de les
onades. Amsterdam, 2008
MONTERO, Rosa. Instrucciones para
salvar el mundo. Alfaguara, 2008
ROMERA, Marc. La Intimitat.
Empúries, 2008
RUIZ ZAFÓN, Carlos. El Joc de l'àngel. Planeta, 2008
VALLE, Nicolás. Ubuntu. Estimada
terra africana. Proa, 2008
VÁZQUEZ FIGUEROA, Alberto. Coltan.
Ediciones B, 2008

CÒMIC
FERRY, Pasqual. Octubre. Astiberri,
2003 (Exemplar numerat i signat per
l'autor. Donació de Josep M. ManuelRimbau)

T E AT R E
Portishead havia aixecat força
expectació després d'uns 10 anys
en silenci. No se sabia cap a on
tiraria el grup després d'haver-se
convertit en un dels referents del
trip-hop de començaments dels
anys 90. La veritat és que “Third”
és
una
aposta
arriscada.
L'elegància dels dos primers discos, “Portishead” i “Dummy” dóna
pas a un so industrial, brut, fosc i
amb bases electròniques agrestes.
Un disc fascinant, dramàtic, pertorbador i demolidor. La veu fràgil
de Beth Gibbons, com sempre, una
meravella. Sense concessions i, no
obstant això, un gran disc.

Albert Torrent
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àrea oventut
CASAL JOVE 2008
l Casal Jove és un espai
d'oci i lleure per la temporada d'estiu que ja fa uns
anys que s'organitza mitjançant l'empresa Tot oci. Gràcies a
la bona acceptació del programa,
aquest any per primera vegada
l'hem organitzat des de l'Àrea
Esports i Joventut de l'Ajuntament
de Caldes de Malavella. A diferència dels altres anys, aquest any la
programació no ha estat tan esportiva, tot i que d'esport no n'hi ha
faltat. A banda dels esports tradicionals com poden ser tennis, sortides amb bicicleta, piscina, golf,

E

caiac hem introduït noves activitats
esportives com Snorkel, volei platja, capoeira i defensa personal.
Hem fet tallers de ràdio, de malabars, de risoteràpia, de confecció
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de mocadors de coll, d'ikebana que
ens han fet sortir de la típica programació esportiva. La primera
setmana vàrem fer un concurs de
fotografia sota el lema “Caldes a
l'estiu” el guanyadors del qual són:
d'una banda l'Aleix Casanoves, la
Cristina Pujadas i la Cristina Sitjà i
de l'altra en David Bellver, la Rocio
Llinàs, l'Ariadna Montoya i la
Gisel·la Márquez. Les fotografies
guanyadores són les que exposem
juntament amb l'article i com
podeu veure estan ben trobades.
Cada setmana fèiem dues excursions: una pel
poble i una a d'altres poblacions,
només hem pagat
una
sortida
extraordinària. En
la programació hi
han participat els
mateixos joves, és
a dir, ha estat
prou flexible i s'ha
adaptat als interessos dels propis
joves (tot i que no
ha estat fàcil). Es
pot dir que ens
hem divertit, hem
rigut, ens hem
cansat, hem fet
promoció
del
jovent pel poble, hem estrenat el
nou Espai Jove Ca la Romana però
no us penseu que tot ha estat flors
i violes, també vàrem fer una
assemblea on van sortir tot de con-

flictes propis de l'edat i de la complexitat de les relacions interpersonals. Com a resultat d'aquesta
assemblea es van arribar a uns
acords i a unes normes de convivència i, al meu entendre, el grup
ha millorat pel que fa a la cohesió.
I és que les relacions humanes són
complicades per a tothom, no
només pels joves.
Des de l'Àrea d'Esports i Joventut
volem felicitar les monitores i als
nens per ser com són i encoratjarlos en participar en totes les activitats que es programin des de la
nostra àrea. També volem agrair al
Centre Esplai Sant Esteve, a
l'Associació d'Ikebana Ikald, a
Caldes FM, a la guàrdia municipal i
a en Lluís Sáez per la seva col·laboració amb nosaltres. Gràcies i fins
l'any que ve ■

joventut
LA BRIGADA JOVE
a Brigada Jove és un programa laboral que ha posat
en
funcionament
l'Ajuntament de Caldes de
Malavella per primera vegada al
municipi. Es dirigeix als joves de la
vila d'edats compreses entre els
setze i els divuit anys. Els objectius
del programa són conscienciar als
joves de la importància del treball
en la societat actual i ajudar als
joves a posar-se en contacte amb
el món laboral facilitant l'accés a
les primeres experiències en
aquest àmbit. Una de les característiques més rellevants de la
Brigada Jove és el seu caràcter
mixte, i és que el 40% dels joves
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contractats són noies.. En total
s'han creat vuit places de treball
per als mesos d'estiu, quatre al
juliol i quatre a l'agost. S'ofereix un
contracte d'aprenents a temps parcial (20 hores setmanals) de dilluns
a dissabte, en horari de matí i tarda
en setmanes alternes. En el procés de selecció totes les noies que
es van presentar per ocupar els
llocs de treball van entrar en plantilla per garantir el compliment de
la llei d'igualtat de gènere. Pel que
fa als nois es va haver de dur a
terme un sorteig donada la gran
demanda que vàrem tenir. Això en
fa plantejar l'ampliació pel que fa al
nombre de llocs de treball de cares

a propers anys
La principal funció de la Brigada
Jove és donar suport a la Brigada
d'Obres i Serveis municipal. Les
tasques que han dut a terme fins
ara són: inventari i localització de
mobiliari urbà, neteja de les fonts
del nucli del municipi, manteniment de les escoles (CEIP. Sant
Esteve), buidatge de papereres del
nucli, neteja de cartelleres d'informació municipal, manteniment de
carrers, control de deixalleria... per
saber l'experiència de primera mà,
us oferim una petita entrevista a
dos nois que han participat en el
programa ■

`
ALEX PELAYO I DAVID MOYA,
TREBALLADORS DE LA BRIGADA JOVE
Per què us vàreu
apuntar a l'oferta
de treball?
Àlex Pelayo: Tenia
ganes de treballar
però com que la
feina és de 4 hores
em permet fer
altres coses.
David Moya: Jo, com
que no trobava feina,
m'hi vaig apuntar i va
anar bé.
Quines feines feu?
Àlex: De 3 a 6 estem
a la deixalleria, hem
de fer el registre de
la gent que ve i controlar que llencin les
En David i l'Àlex (d'esquerra a dreta) a la deixalleria municipal
coses allà on toca.
Després fem altres
arlem amb l'Àlex Pelayo i feines com netejar els espais verds,
en David Moya, que ja por- les cartelleres municipals, escomten gairebé un mes treba- brar parcs, canviar les bosses de les
llant i que estan a punt d'a- paperes. També lliurem informació a
cabar l'experiència.
les urbanitzacions. Hem canviat les

P

taules del CEIP Sant Esteve de lloc i
hem marcat els espais dels firaires
de la Festa Major.
Trobeu gaire brossa pels carrers?
Àlex: Doncs sí.
David: La veritat és que ara ja no
llencem la brossa a terra (reconeix
que algun cop ho havia fet) perquè
sabem que llavors ens tocarà recollir-la quan treballem! (diu rient).
Us agrada la feina?
Àlex: Al començament feia una
mica de vergonya canviar les bosses de les papereres però t'hi vas
acostumant i la feina està bé.
En David i l'Àlex recomanen la feina
i no descarten repetir l'any que ve
si en tenen l'oportunitat. Teniu més
informació sobre el funcionament
del programa de la brigada jove en
l'espai de Joventut en aquesta
mateixa número de l'Aquae ■

Albert Torrent
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àrea sports
III DIADA ESPORTIVA
l dissabte 7 de juny es va realitzar a la zona esportiva la III Diada Esportiva de
Caldes de Malavella homenatge a Francesc Sala i Vilanova. Uns 400 esportistes de totes les Entitats Esportives de Caldes van participar activament en
aquesta diada que vol mostrar la oferta esportiva que hi ha al municipi i agermanar tots els clubs de la vila.

E

Dalt: Dos dels protagonistes de
l’expedició a l’Everest explicant les
seves experiències i responent les
preguntes dels assistents.
Baix: Una de les activitats més
rellevants de la diada va ser la trobada d'escoles de hoquei que va
organitzar el Club Patí Caldes.

Es van realitzar les següents activitats:
Escola esportiva municipal
3x3 de bàsquet i volei
Escola esportiva municipal
I iniciació poliesportiva
Club patí caldes
Exhibició patinatge artístic
Club volei joves caldes
Partit entre jugadores del club
Club esportiu caldes
Partit entre jugadors i jugadores del club
Club patí caldes
Pre-benjamí
Club patí caldes
CP Caldes - FD cassà
Club patí caldes
Trobada d'escoles
Club tennis caldes
Partits entre jugadors de l'escola de tennis
Club tennis caldes
Torneig de dobles (obert a tothom, socis i no socis)
Unió esportiva caldes
Torneig benjamí de futbol 7 entre 4 equips
Associació atlètica caldes
Curses obertes a tothom
També dins del marc de la Diada el Club Excursionista va projectar la pel·lícula “Cims
Paral·lels” de l'expedició gironina a l'Everest el divendres 6 de juny i va fer una bicicletada als voltants de Caldes el diumenge 8 de juny ■

Dos equips del Club Esportiu disputant un partit
al pavelló polivalent durant la diada esportiva.

El Club Volei Joves Caldes va fer un partit
amistós entre jugadores del club
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Els esportistes de l'Escola Esportiva
Municipal en acció

L'Associació Atlètica va fer curses per tota la mainada

La Unió Esportiva va organitzar un
torneig de Futbol 7

L'escola de tennis donava la oportunitat de
pilotejar a tothom qui volgués

esports
PILATES
l 6 de maig passat el Servei
d'Activitat Física Municipal va
iniciar una nova activitat, el
mètode Pilates. Es van fer 4
Sessions gratuïtes tots els dimarts de
maig de 20h a 21h al pavelló esportiu
del CEIP Sant Esteve. Unes 30 persones
van participar en aquestes sessions per
poder conèixer una mica més aquesta
activitat. A partir de l'octubre s'inclourà
dins de la oferta de l'àrea d'Esports de
l'Ajuntament de Caldes com a activitat
continuada. Es publicitarà juntament
amb les altres activitats ■

E

CLOENDA ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
l divendres 13 de juny passat es va fer la
Cloenda de l'Escola Esportiva Municipal. Es
van fer partits de voleibol i bàsquet entre els
petits esportistes de l'Escola Esportiva i els
pares i mares. També es va fer una Gran Gimcana de
Jocs i Esports oberta a nens i nenes de l'Escola
Esportiva i els pares i mares dels grups de
Psicomotricitat, Escola d'Inicació Esportiva i Escola
d'Iniciació Poliesportiva. A les 9 del vespre es va fer el
berenar-sopar preparat pels pares a dins del pavelló

E

ja que la pluja no va permetre que es realitzés a la
terrassa. Com veureu a les fotografies els petits
esportistes i els seus pares i mares s'ho van passar
d'allò més bé ■
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esports
CLUB DE PASSEIG

E

l diumenge 29 de juny va tenir lloc la darrera sortida del Club de Passeig d'aquesta
temporada. Van assistir unes 30 persones,
que van fer una caminada fins a Sant
Maurici i després un petit esmorzar allà mateix. El
balanç de l'activitat ha estat molt positiu ja que la
resposta dels participants ha estat molt bona. Ara
l'activitat s'atura durant el calorós estiu i a la tardor s'iniciarà una nova temporada de passejades.
L'activitat s'ofertarà juntament amb les altres activitats del Servei d'Activitat Física Municipal ■

HOMENATGE ALS EQUIPS CAMPIONS DE
CALDES

E

l divendres 27 de juny passat el Regidor d'Esports va
fer una recepció a tots els
equips que havien quedat

Tot seguit fem un llistat dels clubs i
equips que han guanyat alguna
competició:
Escola Esportiva Municipal
Escola de Bàsquet Aleví Masculí.
Campió Fase Comarcal Jocs
Escolars Catalunya
Escola de Voleibol Aleví. Campió
Fase Territorial Jocs Escolars
Catalunya

campions de les seves lligues o que
havien pujat de categoria. Un total
de 7 equips de diferents clubs han
guanyat lligues aquest any i tots els
seus jugadors van rebre un obsequi
de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

Club Esportiu Caldes
Infantil Masculí Bàsquet. Campió

TALLER DE CAPOEIRA
El dissabte 21 de juny es va fer un taller de
Capoeira al pavelló poliesportiu municipal. Es va
fer una breu explicació de l'origen i l'evolució de la
Capoeira i després es va escalfar per poder experimentar en primera persona els moviments i les
accions que es realitzen en aquesta activitat.
L'activitat va acabar amb una roda de demostració
amb música amb els instruments tradicionals en
directe■
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Provincial Nivell B. Federació
Territorial de Girona.
Junior Masculí Bàsquet. Campió
Provincial Nivell B. Federació
Territorial de Girona.
Club Volei Joves Caldes
Juvenil Femení B. Campió del
Campionat de Catalunya 3a Divisió
de la Federació Catalana de
Voleibol.
Unió Esportiva Caldes
Benjamí mixte A. Campió de la 2a
Fase Comarcal. Consell Comarcal
de la Selva.
Sènior Masculí. Campió de Lliga 2a
Territorial Grup 17. Federació
Catalana de Futbol.
Felicitats a tots els components
dels equips campions i ànims per
la següent temporada ■

de
bon gust
Anna Macias i Ramon

Encara que durant la Festa ens haurem llepat els bigotis amb tan bona menja, us convido a que proveu
de fer aquestes dues noves receptes, adients per aquesta època de l'any. I tenim una bona nova: el restaurant El Molí de la Selva patrocina el De bon gust. Com ja sabeu, vosaltres teniu la paraula en aquesta secció. Participeu enviant-nos les vostres receptes d àpats de festa i del que es menja un dia de cada
dia a casa vostra a la nostra adreça electrònica aquae@caldesdemalavella.cat. Es farà una selecció de
les receptes participants per publicar-les a la revista en aquesta secció i tots els participants entraran
en el sorteig d'un àpat per a dues persones al restaurant el Molí de la Selva. Heu d'acompanyar la vostra recepta, si pot ser, amb una fotografia i heu d'indicar el vostre nom i un telèfon de contacte. Esperem
que hi participeu ja que el premi és molt llaminer. La secció culinària de la revista ja ha tingut la seva
segona col·laboració. En aquest número hem rebut la recepta d'una caldenca vinguda de fora d'un plat
exquisit i senzill, d'aquells que et fan quedar bé.
Per arrodonir aquest plat us afegeixo un gelat molt senzill i boníssim, que es pot menjar sol o bé acompanyat de maduixes amanides amb sucre o d'una macedònia. Aquí teniu les receptes. Que vagi de gust!

CUIXA DE XAI AL FORN
Per Isabel Lozano (recepta que participa en el concurs De bon gust)

Ingredients per 6 persones
1 Cuixa de xai desossada
3 Cebes de Figueres
4 Pastanagues tallades a rodanxes
4 ó 5 Cabeces d'all
Sal
Oli
Pebre
Romaní
1 got de vi blanc

Preparació
Demaneu al carnisser que us desossi la cuixa de xai. Condimenteu la cuixa amb la sal, el pebre i el
romaní (si és fresc, millor) i la poseu en una safata al forn amb una mica d'oli.
També hi afegiu les cebes de Figueres tallades a daus, les pastanagues i les cabeces d'all.
La poseu a coure al forn pre-escalfat a 170º i li aneu donant la volta cada quart d'hora.
Deixeu-ho al forn fins que la cuixa estigui tendra (aproximadament 1 hora).
Un cop ha passat l'hora hi afegim el vi blanc i pugem la temperatura del forn al màxim. Li anem donant
la volta cada deu minuts, d'aquesta manera quedarà ben dauradeta (li caldrà una mitja hora més).
Variacions:
Es pot canviar el vi blanc per un bon raig de cervesa.
Es pot acompanyar de patates fetes i afegides a les verduretes o bé amb arròs blanc.
La cuixa pot ser farcida de carn de botifarra, pinyons, panses,...li donarà un toc ben diferent.
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debongust
GELAT DE MANGO

Ingredients
1 mango
Pell de llimona
Suc de llimona
200 grams de sucre
100 ml d'aigua mineral

Preparació
Peleu el mango i talleu-lo a trossets. Afegiu-hi el suc de llimona i la pela ratllada molt fina. Tritureu la
barreja amb la batedora o el minipímer ( si en voleu reservar una mica us pot servir per fer una salsa
per una amanida d'estiu)
Prepareu un xarop dens amb els 200 grams de sucre i el 100 ml d'aigua mineral. Poseu-ho tot en un
cassó, barregeu -ho bé i deixeu-ho reduir al foc uns 4 minuts.
Barregeu el xarop amb el puré de mango. Podeu afegir-hi una mica més d'aigua per aconseguir el punt
de dolç desitjat.
Aboqueu la barreja en un motlle allargat i guardeu-lo al congelador. Durant els primers 45 minuts aneu
passant el gel dels cantons al mig perquè quedi uniforme. L'heu de deixar unes 6 hores al congelador,
com a mínim.
Podeu servir-lo sol o acompanyat d'unes maduixes i fins i tot d'una macedònia.

Aprofitem per recordar-vos que vosaltres teniu la paraula en aquesta secció. Podeu enviar les vostres receptes a la nostra adreça electrònica aquae@caldesdemalavella.cat. Es farà una selecció de les receptes per
publicar-les a la revista en aquesta secció i tots els participants entraran en el sorteig d'un sopar per a dues
persones al restaurant el molí de la selva. Heu d'acompanyar la vostra recepta, si pot ser, amb una fotografia
i heu d'indicar el vostre nom i un telèfon de contacte. Esperem que hi participeu ja que el premi és molt llaminer. Que vagi de gust!

Espai patrocinat per:
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flora singular de Caldes
Josep Barnés i Freixas

gratiola Officinalis

La Gracíola o Herba del pobre home és una planta herbàcia perenne de 20 a 60 cm. d'alçària, que pertany a la família de les escrofulariàcies.
Es tracta d'una herba metzinosa que pot produir greus intoxicacions. S'ha utilitzat com a vomitiva i purgant i també com a vermífuga i té una intensa acció cardíaca, com el digital.
Presenta estolons subterranis i tiges aèries quadrades a la part
superior i buides per dins. Fulles oposades, de 2 a 4 cm de llargada i de 3 a 8 mm d'amplada, sèssils, lanceolades i dentades. Flors
solitàries a l'axil·la de les fulles, groguenques a la part inferior i
blanquinoses o rosades a la part superior.
Floreix a la primavera, a partir del mes de maig i durant l'estiu.
És una planta de distribució eurosiberiana, present des del centre
d'Europa fins als Pirineus, nord d'Itàlia i Grècia.
A la península Ibèrica té dues àrees de distribució principals: la
més important al nord-oest, Galícia i Portugal, i una altra al nordest que va des de l'Empordà fins a la Selva.
És una espècie molt rara que només es fa quan l'ambient li és propici. A Caldes de Malavella només es troba en uns pocs punts que
s'inunden temporalment.
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consellsveterinaris

El cop de calor

Ara que estem a ple estiu hem pensat
que seria útil parlar del cop de calor,
un problema greu a causa de l'excés
de temperatura corporal.
Els gossos, a diferència de les persones i els cavalls, evacuen la calor
amb el panteix (boca oberta i llengua
a fora) i evaporant la suor dels coixinets plantars, però no suen a través
de la pell.
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més risc perquè tenen el
morro molt xato i no poden
respirar gaire bé.
Hi ha dues situacions
importants a evitar:
- Les passejades durant les
hores de més calor, ja que
encara que ens sembli que
no fa gaire exercici, pot ser
que els mecanismes d'evacuació de calor no siguin
prou eficients.
- Deixar el gos dins el cotxe.

Q

uan l'ambient és
molt
calorós,
aquests sistemes
no són suficients i
el gos augmenta la
seva temperatura cada vegada
més, cosa que provoca de vegades una insolació o cop de calor.
Si la temperatura corporal
passa de 40'5ºC, el gos es troba
en perill, i si no la fem baixar
ràpidament i segueix pujant, pot
arribar-se a morir.
Un cop de calor és un problema molt
greu. A més de 42ºC, la sang perd la
capacitat de coagular i es poden produir danys irreversibles a gairebé
tots els òrgans, en especial insuficiència renal i edema cerebral.
QUAN POT PASSAR?
Pot passar si deixem l'animal en
espais reduïts o mal ventilats:
habitació petita, vehicle, transportí,
balcó, celler de vaixell.
Si no té aigua abundant per hidratarse i refrescar la llengua o si el deixem al sol sense zones amb ombra.
És més probable que ho pateixin
els cadells, animals vells o obesos.
També augmenta la probabilitat en
animals cardiòpates o amb problemes respiratoris.
Les races braquicèfales (bulldog,
bòxer, carlino) són les que tenen

Encara que deixem el cotxe a l'ombra igualment hi ha perill: el vidre
del cotxe fa un efecte hivernacle
que no deixa escapar el calor.
Encara que abaixem la finestreta
del cotxe hi ha estudis que afirmen
que la temperatura interior augmenta a una velocitat de 0,7 graus
per minut (poc més de deu minuts
són suficients per aconseguir una
temperatura interior que desencadeni el cop de calor).
COM PODEM DETECTAR-HO?
Els símptomes inicials són respiració ràpida amb la boca oberta,
expressió immòbil, espuma a la
boca, genives vermell brillant,
ritme cardíac elevat, més de
40'5ºC. Si segueix augmentant,
veurem una situació de desorientació, col·lapse, genives ja pàl·lides i
diarrea (insolació greu). Quan la
situació ja és extrema, l'animal es
troba en coma i sense respiració
(letal).
La temperatura rectal normal d'un

gos son 38-39ºC. Podem utilitzar
un termòmetre de casa per prendre-li la temperatura al nostre gos,
i així poder detectar una situació
d'alarma.
QUÈ PODEM FER?
Si ens trobem en una fase inicial,
segurament ho podrem resoldre a
casa, però si després de refrescar
l'animal no millora i la temperatura corporal segueix alta és convenient anar el més aviat possible a
un centre veterinari.
En cas que us hi trobeu:
1. Traieu el gos de
l'ambient
calorós
ràpidament i porteulo a una zona freda
ben
ventilada.
Tombeu-lo en una
superfície fresca perquè baixi la temperatura. Deixeu que
begui aigua fresca
amb una mica de sal
per substituir la que
ha perdut el cos.
2. Molt important: refrescar el cap.
Netegeu bé totes les babes blanques i espesses de la boca amb una
esponja amb aigua fresca.
Col·loqueu una bossa de pèsols
congelats embolicada en un drap a
sobre el cap per tal de reduir la
calor a la zona cerebral.
L'aigua que utilitzeu ha de ser
freda (20ºC), però no gelada, perquè de ser així els vasos sanguinis
es contrauen i no poden transportar el fred cap a l'interior del cos,
on és més necessari.
3. Si està a l'aire lliure, ruixeu-lo
amb la mànega o poseu-lo a la piscina, i si el teniu dins de casa,
poseu-lo dins de la dutxa o mulleulo amb tovalloles xopes d'aigua que
haureu d'anar canviant.
Desitgem que no us hi trobeu mai,
però si fos el cas esperem que
aquest escrit us ajudi a solucionarho d'una millor manera.

UETUS VETERINARIS
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vidasocial
Em dic Roger Arasa i vaig néixer el 14 de gener de 2008 i visc
a Caldes de Malavella. Els
meus pares són en Jaume i la
Isabel. Com podeu veure, el
meu germà Albert està molt
content. Un petonet!

"Hola, aquest és en Roger Tibau i Mas,
fill de la Ma. Àngels i en David que va
néixer el 20 de maig, té dos gemanets
que són molt guapos que es diuen
Joel i Aleix. Me'ls estimo molt a tots,
petonets, Judith"

Felicitats Dolors!! De part dels nens de la Llar, els pares i l'equip educatiu.
La Dolors el passat 14 de juliol va fer 40 anys.

eltemps
DADES RECOLLIDES PER JOSEP BARNÉS, AL VEÏNAT DE BAIX.

MAIG 2008

MES:

JUNY 2008

MES:

JULIOL 2008

DIA

TEMP.MAX

TEMP. MIN. PLUJA

DIA

TEMP.MAX.

TEMP.MIN.

PLUJA

DIA

TEMP.MAX

TEMP.MIN. PLUJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

19,9
22
23,7
24,4
25,3
23
24,5
24,3
16,5
17,1
19
17,2
22,5
21,3
22,8
22,1
22,8
22,4
24,8
23,8
23,8
21,2
23,6
23,1
18,9
25,6
22,8
23,1
23,3
25,4
22,9

1,8
3,6
5
7,7
7,7
13,1
9,4
4
12,6
12
11,6
12,5
8,9
6,8
11,8
12
9,7
10,9
8,4
9,5
9
9,5
8,9
15,2
15,2
10,2
13,8
10,1
12
10,1
13,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19,5
22,2
22,2
23,5
23,7
23,2
21,4
23
26,1
24,1
25,4
27,8
24,1
22,5
24,1
24,7
25,1
24,9
29,1
30,5
32,8
31,9
31,8
31,6
32,2
30,8
30,3
30,7
31,3
31,9

14,6
12
14
8,5
10,5
13,7
13,6
11
9,5
13,8
10,6
11,7
11,5
14,6
13,6
10
14,5
13,8
12,5
15,1
14,9
12,2
11
14,5
16
14,2
18,4
14,6
14,5
15,7

22
1
10
12
5
10
1,5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

33,6
30,7
26,4
28
31,8
31,2
27,6
26,8
29,3
32,2
29,2
30,3
24,2
26,3
27,7
30,4
31,5
28
33,3
32,1
26,6
30,4
28,3
30,6
29,8
33,3
32
32,6
30,7
33,1
34,2

14,9
15,2
16,5
9,7
15
19,5
18
11,8
12,3
16,9
17,5
17,1
13,5
16,1
13,5
12,2
15,5
15,2
15
20,1
18,2
14,8
12,6
15,7
17,6
16,9
15,6
17
18,5
15,9
14,4

4
16
26
18
17

2

4,5
17
1
8,5

31

6,5

8
12
3

MITJA

MITJA

TOTAL

MITJA

MITJA

TOTAL

MITJA

MITJA

TOTAL

22,36

9,87

114

26,75

13,17

126

30,07

15,57

23

Pluja acumulada durant aquest any: 491,5 l/m2.
Temperatura màxima: 31 de juliol (34,2ºC)
Temperatura mínima: 1 de maig (1,8ºC)
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aquae
Des de l’Ajuntament volem fer un
aquae fet per tots i més interessant
Per això us convidem a col·laborar-hi. Ho podeu fer de les següents maneres:
Encarregant-vos d’una secció fixa sobre un tema que us agradi.
Proposant seccions noves que podrien ser d’interès general.
Suggerint-nos idees, temes que podríem tractar en propers números, persones que podríem entrevistar...
Si teniu una empresa, podeu aportar articles d’interès general sobre el vostre sector
Qualsevol altra aportació serà benvinguda!
Animeu-vos doncs i ajudeu-nos a fer de l’Aquae la revista dels caldencs!
Ens podeu contactar a través de aquae@caldesdemalavella.cat / 627887765

Us agradaria incloure publicitat en
l’aquae ?
Us promocionareu i de pas ajudareu a finançar la revista municipal
Per a més informació, aquae@caldesdemalavella.cat

Ajuntament de Caldes de Malavella

Butlleta de subscripció gratuïta
A partir del proper número podeu recollir l’aquae a l’Ajuntament, a la Biblioteca i a l’Oficina de Turisme.
Si preferiu rebre-la a casa trimestralment, ompliu la butlleta de subscripció i lliureu-la a l’Ajuntament.

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✂

Cognoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adreça

....................................................................................
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Telèfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correu electrònic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Què us sembla el nou AQUAE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quins canvis hi faríeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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En quina secció? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També us podeu subscriure per correu electrònic a: aquae@caldesdemalavella.cat

Festa Major

