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Caldes inicia les campanyes
de reciclatge de matèria
orgànica i de compostatge
La xarxa d'atenció a les persones a Caldes
El camp de golf acollirà l'Open Estatal
S'inicia la creació del Consell de Poble
Convocatòria pels concursos de microliteratura i de pintura
Vivències: El Dr. Sàbat
Entitats
...I molt més!

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
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Ajuntament de Caldes de Malavella

Subscriu-te de
franc a l'aquae
Si voleu rebre còmodament i de forma gratuïta l'Aquae, envieu-nos un correu a l'adreça aquae@caldesdemalavella.cat indicant
el vostre nom i cognoms i l'adreça postal, o
bé truqueu a l'Ajuntament.
Per altra banda, podeu també recollir la
revista municipal de Caldes a través dels
diferents punts de distribució: Ajuntament,
biblioteca, oficina de turisme, dispensari, llar
de jubilats “Casa Rosa”, servei de recaptació, llibreria Solés i llibreria TAU.
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AQUAE no es fa responsable dels continguts i
opinions dels articles que aporten els col·laboradors. La secció d’opinió està oberta a tothom
qui hi vulgui aportar els seus punts de vista.
Les opinions són responsabilitat exclusiva
dels autors.

Col·labora:

editorial
L'Aquae ha arribat al número 25, una xifra prou simbòlica com per
aturar-se un moment i fer un balanç de la història de la revista municipal de Caldes de Malavella.
Els orígens de l'actual Aquae els trobem en una revista amb un nom
que sonava igual però que s'escrivia diferent. Estem parlant de l'”huae”, una publicació que va veure com sortia el seu número 0 l'any
1996 amb vocació d'informar trimestralment sobre l'activitat que
generava el municipi. La iniciativa, no obstant això, no va tenir continuïtat i es va estancar amb aquest número inicial.
No va ser fins al juliol de 2001 quan va publicar-se el primer Aquae,
en blanc i negre i també trimestral. Des de llavors ençà, la revista ha
anat evolucionant en disseny i en continguts. Un canvi destacat va ser
el pas de la revista a color en el número 17, publicat el gener de 2007.
I va ser en el número 20, de novembre de 2007, quan es va afegir un
canvi de disseny i es va crear un consell de redacció.
La nostra intenció és oferir informació del municipi d'interès i fer-ho
de manera amena i atractiva. L'Aquae vol ser una revista de poble, que
es faci ressò de les notícies que passen al poble, d'actes i celebracions, de l'activitat de les nostres entitats, de les persones que tenen
coses interessants a explicar, d'històries que poden ser desconegudes
per bona part dels caldencs, de llocs que potser no coneixem prou...
No ens cansarem de repetir que comptem amb vosaltres perquè ens
expliqueu què us sembla la revista, què en milloraríeu, quins temes
podríem tractar... La nostra intenció és fer de l'Aquae la revista de tots
i per a tots.

Albert Torrent i Amagat
Coordinador de l’Aquae

Col·laboracions
Tanquem provisionalment la secció
De Bon gust per donar-li un altre
enfocament més endavant. En el
proper número hi trobareu el guanyador del sorteig d'un sopar per a
dues persones al restaurant El Molí
de la Selva, el patrocinador de la
secció.
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opinio
La secció d'Opinió està formada per col·laboradors que envien els articles regularment. Els seus escrits no
superaran les 400 paraules. Si vols ser col·laborador habitual de la revista i aportar els teus textos, envia'ns un
correu a aquae@caldesdemalavella.cat.

actualitat

COM ÉS I QUE ÉS EL TEMPS

Crec que no es pot definir el
temps amb una verídica exactitud, ni dir com és, ni què té,
ni què és, ni on és i menys
parlar de quan s'acaba. El
temps és abstracte i és virtual. Sí que existeix,
tots ho sabem per experiència pròpia, però no
el podem palpar perquè
no té una forma física.
El consumim inexorablement mentre vivim, no el
podem aturar, accelerar o
alentir. És el pitjor enemic que podem tenir,
perquè ens envelleix en
anar-lo consumint lentament, segon a segon,
sense voler-ho. Per
definir com és, jo diria
que té tot l'espai que pot
tenir una eternitat. Ell és el
tot, des del més antic no res,
fins a la fi del sempre mai
més. El temps no embruta, ni
és dolent, som tots nosaltres
els dolents, que l'embrutim amb
sang, guerres i malsons.
Tampoc té color, encara que
el definim com de color rosa,
un temps d'amor, de vermell
quan es viu un temps de passió, de verd un temps d'esperança... i així successivament.
He dit que el temps ho és tot,
nosaltres sempre l'anomenem en
tots els temps dels verbs,
passat, present i futur, ell
defineix el moment en què
vivim.
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El temps no el podem veure,
ni palpar, ni olorar, ni sentir i menys aclaparar-lo.
Ens preguntem què és el
temps. Doncs podríem dir ben
bé que el temps és el passar
dels segons, dels minuts, de
les hores, dels mesos, dels
anys, dels estius, de les tardorades roges i clares, dels
hiverns enfosquits i freds,
però també de les primaveres
obertes a la claror i als bons
temps. Això ens fa veure que
naixem en la nostra primavera
i morim en el nostre hivern i,
entremig, vivint tot el nostre
estiu i la tardor. Aquest és
el nostre temps i el meu consell és que l'hem
d'aprofitar.
Ens podem preguntar què té el
temps. El temps té
sol per omplir l'albada de llum, té dia i
també té nit, té clar
de lluna i claror de
dia de l'abans més
remot, fins a l'infinit. Té tota la
potència i la
màgia, sense pararse ni un sol segon a
reposar.
Si em pregunto on és el
temps, jo veig joiós, que el
temps és en mi i és en vosaltres i també a tots els
indrets i a totes les coses.
També hi és en els petons i
abraçades, en l'amor, en els
somriures de cada dia i també
hi serà quan diguem l'últim
adéu.
Hem dit que el temps és
etern, no s'acaba mai, no té
data de caducitat, però nosaltres sí que en tenim. Fer-nos
grans ens deixa unes marques
en la cara i en tot el nostre
cos inconfusibles, ell va passant lleuger com una ploma
hissada pel vent, cap a la

fosca eternitat, on nosaltres,
algun dia estarem consumits i
ell encara serà jove i novell
com el primer dia de la seva
Creació.
Per no deixar-vos mal gust
de boca ho resumeixo: El temps
és or i ens cal saber valorar
el seu preuat valor, en la
mida que ens pertoca, durant
la nostra vida. Tampoc no ens
hi hem de capficar. Cadascú té
el que té i el destí sap el
que ha de distribuir i el que
li pertoca a cadascun de
nosaltres. Per sort nostra no
ho sabem.
Amics meus, ara veig que
llegint-me, us he fet perdre
el vostre preuat temps, tot
plegat per explicar-vos-ho. Ja
veieu que tot el relacionat
amb el temps, és perdre'l.
Sebastià López
sebastia@caldesdemalavella.cat

El lector
escriu
Des de l'Aquae volem crear la
secció “El lector escriu”, que
recollirà els escrits dels caldencs que volen donar el seu
punt de vista sobre qualsevol
aspecte. Els escrits en aquest
cas no superaran les 150
paraules.
Els interessats en participarhi, envieu-nos els textos a:
aquae@caldesdemalavella.cat
i faciliteu-nos el nom, cognoms
i el DNI.

XARXA

d'atenció a les persones
Pili Turon
E l nivell dels serveis d'atenció a
les persones actua com a mesurador eficaç d'una societat, tant pel
que fa al funcionament del sistema que la regeix (és a dir, les
seves administracions) com a la
implicació de la seva ciutadania.
Alhora, el grau d'incidència d'aquests serveis en la població permet obtenir una radiografia força
exacta de la realitat de municipis
com Caldes. Un poble que no és
cap excepció i que, per culpa dels
efectes de la crisi econòmica, va
tancar el 2008 amb un increment
notable d'usuaris d'aquest tipus
d'atenció.
L'educadora social, Neus Valls i la treballadora social, Neus Seseña

J

untament amb l'assistència
sanitària universal i l'accés
gratuït a l'educació obligatòria, la xarxa de serveis socials
bàsics completa el triangle de
recursos públics a disposició de
tothom. Utilitzar-los és un dret i
per això convé conèixer l'oferta
més propera. A Caldes, l'atenció a
les persones depèn de la regidoria
de Benestar Social -amb Anna
Sàbat com a responsable política- i
està al càrrec d'un equip professio-

nal del Consell comarcal de la
Selva, format per una Treballadora
Social -la recent incorporada Neus
Seseña, ja que és la quarta vegada
en dos anys que el Consell canvia
aquesta professional- i una
Educadora Social -Neus Valls. La
gent gran, la població adulta en
general i les famílies són l'àmbit
d'actuació de la primera, especialitzada en qüestions relacionades
amb les dificultats econòmiques,
laborals, sanitàries i personals.

D'altra banda, infants i joves fins a
18 anys, juntament amb les seves
famílies, són l'objecte de treball de
la segona; que atén conflictes
socioeconòmics i temes vinculats a
l'escola i la formació en general, a
més de qüestions laborals i personals. En l'àmbit de la Joventut, ara
els joves del poble tenen un punt de
referència que l'Educadora Social
té molt en compte: Ca la Romana,
del qual en destaca les peticions
d'informació sobre inserció en el
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món laboral i la borsa de treball que no és estrictament per a joves
tot i haver-se ubicat en aquest
espai. De totes maneres, ara funciona bàsicament con a centre de
lleure i es podria dir que està en
fase de rodatge. En opinió de Valls,
les seves possibilitats preventives
pel que fa a abstencionisme escolar, delinqüència juvenil o consum
de drogues determinen la importància de l'obertura d'un Espai Jove
com aquest. Val a dir que tot i la
distinció de competències, fan un
treball transversal i comparteixen
informació: són un equip. A més,
partir d'ara comptaran amb el
suport de l'Agent d'Organització i
Desenvolupament Local (AODL)
contractat per l'Ajuntament.
LA COORDINACIÓ AMB ALTRES
SERVEIS, FONAMENTAL
Per comprendre l'abast de la seva
feina pot ser útil pensar en un prisma amb moltes cares. Una de les
seves funcions més importants
consisteix en detectar i prevenir
situacions de risc social; i quan les
identifiquen treballen amb els
afectats per intentar trobar la solució més adequada. Bona part de la
seva activitat es basa en oferir
informació, orientació i assessorament en matèria social, familiar,
laboral, formativa o sobre les vies
d'accés a prestacions econòmiques. També s'encarreguen de
gestionar l'atenció domiciliària,
tramitar i fer seguiment dels diferents
programes
d'ajuts.
Decideixen quan convé derivar
algun cas a serveis especialitzats.
Treballen tenint en compte la
comunitat i de manera coordinada
amb els professionals d'altres
àmbits, ja siguin mèdics -com ara
del Centre d'Atenció Primària
(CAP),
de
l'Institut
Català
d'Assistència i Serveis Socials o del
Centre de salut mental de joves i
adults-, de les dues escoles d'educació infantil i primària, l'institut de
secundària i la llar d'infants municipal -a més d'altres serveis de la
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situació ha augmentat des del
setembre i afecta sobretot a famílies
autòctones, amb fills i hipoteca.
Pel que fa al motiu de la resta d'intervencions de l'EBASP, després de
les sol·licituds per a la Llei de la
Dependència les beques de menjador són el segon paquet més nombrós: en concret, es van demanar
72 ajuts. També es van tramitar 64
casos per aconseguir diverses ajuLa treballadora social atén una usuària

Conselleria d'Educació-, la Policia
Municipal i d'altres serveis que
depenen del Consistori. Tal com
destaca l'Educadora social, el funcionament d'aquesta xarxa està
consolidat “i és important que funcioni bé perquè necessitem informació de tots els àmbits” -remarca
Neus Valls.
En aquests moments, la seu dels
Serveis socials d'atenció primària
de Caldes és a la Casa Rosa -s'hi
pot accedir cada dia, mitjançant
hora prèvia, de 9 a 2 del matí-, però
es traslladarà a l'espai que ara
ocupa la consulta de Pediatria tan
aviat com la Generalitat posi en
marxa el nou CAP. Centralitzar tots
els serveis socials, creant-ne una
oficina de referència, i facilitar-ne
l'accés són els objectius d'aquest
canvi. Aquesta ha de suposar una
millora significativa que s'afegirà a
l'increment d'hores d'atenció, que
s'han doblat i que segons remarca
l'Educadora Social també ha fet
doblar la quantitat de persones que
s'hi adrecen -de fet, la seva consulta té llista d'espera-, així com augmentar la seva dedicació, agilitar les
gestions i millorar la coordinació.
Però l'atenció a les persones no es
limita a l'oferta per les administracions públiques, ja que també hi ha
entitats sense ànim de lucre que
treballen de manera molt activa
per ajudar les persones en situacions desfavorides. A part d'orga-

nitzacions que realitzen accions
puntuals, al poble destaquen dues
associacions que actuen de manera coordinada amb els serveis
públics: Càritas i l'Espiga Solidària
- a continuació de l'article, el mossén ens explica el funcionament de
Càritas i en l'espai d'entitats,
l'Espiga Solidària també ens explica la seva activitat.
USUARIS I SERVEIS
Aquest últim any, 1.080 persones
s'han entrevistat amb l'Equip Bàsic
d'Assistència Social a les Persones
(EBASP) de Caldes de Malavella,
una xifra superior a la de 2007. En
la majoria de casos, els mateixos
interessats es posen en contacte
amb la seva oficina, on després
se'ls redirigeix al servei que s'ajusta més a les seves necessitats. En
altres casos, els usuaris hi arriben
derivats dels centres educatius o
sanitaris, així com també dels cossos policials o d'altres serveis amb
capacitat per detectar situacions
complicades. I en menor mesura,
també reben algun cas procedent
dels serveis d'Infància de la
Generalitat -sovint deguts a situacions de negligència- o dels
Jutjats.
De totes les actuacions realitzades
al llarg de 2008, 733 es van fer en
coordinació amb altres tipus de
serveis, un volum que demostra la
importància d'un treball basat en la

La treballadora comprova a domicili que els
usuaris reben correctament els serveis

col·laboració: la majoria es van fer
d'acord amb el sector sanitari (125),
seguit de l'educatiu (87), amb altres
serveis socials d'atenció primària
(62) o municipals i en contacte amb
la regidoria de Benestar Social (54),
amb programes del Departament
d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat (49), amb Serveis
d'Atenció Domiciliària (48), els
Equips d'Atenció a la Infància i
Adolescència (32) i Càritas o altre
voluntariat (31). A més distància
però també amb un nombre destacable, s'han fet accions coordinades
amb centres de dia o residencials
per a gent gran (27), serveis per a
persones amb disminució (26),
casals d'estiu (23), amb els cossos
de Mossos d'Esquadra i Policia
Local (21), amb els responsables
del Pla d'immigració i taules d'acollida (14) o de la Comissió d'absentisme i justícia juvenil (8) i en dues
ocasions amb centres d'acollida per
a infants. A aquestes dades encara
s'hi pot afegir que, durant l'any passat, els serveis socials van oferir
115 atencions puntuals, van obrir
104 casos nous i van continuar treballant en 94 expedients arrossegats d'anys anteriors.
El Pla d'Igualtat de la Dona és un
dels projectes destacables en què
ha intervingut la Treballadora
Social i, tal com expliquen des de
l'EBASP, el seu objectiu és treballar amb les dues associacions
locals de dones. En aquest punt és

inevitable parlar dels maltractaments, una situació que -d'acord
amb les explicacions de les professionals- a Caldes s'han detectat
pocs casos, però se'n produeixen.
L'entrada en vigor de la Llei de la
Dependència ha fet que el 2008 se'n
tramitessin 74 peticions a Caldes. Tal
com va assenyalar Neus Valls,
aquesta llei “ha universalitzat els
serveis socials” fent-los arribar a
“famílies normalitzades” i defugint
del prototipus conflictiu que, de
manera equivocada, s'assimila a
aquest tipus d'atenció. De fet, la conjuntura econòmica actual ha trencat
aquesta convenció errònia, ja que la
crisi ha portat moltes famílies a
recórrer als serveis socials del
municipi buscant assessorament per
poder accedir a prestacions. Segons
explica l'equip caldenc, aquesta

des municipals; ja siguin per a
casals, la piscina municipal o activitats infantils d'estiu, l'adquisició
de llibres de text, medicines, llet
infantil i bolquers, o per a la llar
d'infants o sortides escolars. A
l'hora de tractar aquests assumptes, Valls va explicar que les entitats esportives i de lleure són una
font d'informació molt útil per
demanar les beques oportunes a
través de l'ajuntament. Però, com
sempre, el contacte permanent
amb la resta d'agents socials és
l'eina més eficaç per detectar les
possibles necessitats socials de la
gent. Així com també la cooperació
ja esmentada diversos cops, com
ho exemplifica la posada en pràctica aquest any d'un protocol per
combatre l'absentisme escolar que
ha portat l'Educadora Social i la
Policia Municipal a fer actuacions
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conjuntes -fins i tot es va informar
d'un cas a la Fiscalia.
Seguint amb el balanç de 2008,
l'any es va tancar amb la identificació de 49 casos d'infants en situació
de risc, a 19 dels quals se'ls va fer
seguiment a través dels Equips
d'Atenció a la Infància i
Adolescència dels centres educatius. Es van posar en marxa 46 sistemes de teleassistència domiciliària -aquest servei ha augmentat
notablement gràcies a una campanya municipal endegada després
de comprovar que hi ha molta gent
gran que viu sola-, es van atendre
13 persones que requerien atenció
domiciliària i 28 en situació de
dependència. En un altre àmbit, es
van derivar dues víctimes de violència domèstica a un servei de
suport psicològic. També es van
gestionar 18 casos dintre del
Programa de Renda mínima; el
mateix nombre de recursos i prestacions per a ciutadans amb alguna
disminució. Setze casos es van
remetre a la xarxa de recursos

sanitaris i se'n van seguir 26 de
salut mental. I en matèria d'immigració es van adreçar 15 persones
a serveis d'assessorament jurídic.
En aquest punt, destaca el Pla de
Ciutadania i Immigració que des de
2007 inclou un projecte de suport
socioeducatiu per a alumnat del
CEIP Sant Esteve i que aquest curs
atén 15 estudiants. El ventall d'actuacions es completa amb una
sol·licitud de transport adaptat, 8
tramitacions d'ajuts d'habitatge i la
mateixa quantitat de casos derivats
de la Policia Municipal -bàsicament
transeünts- i de demandes de pensions no contributives, a més de la
derivació de 14 recursos judicials
de diferent mena i 6 peticions d'ajuts d'urgència al Consell comarcal
de la Selva.
ELS EFECTES DE LA CRISI
ECONÒMICA
Un cúmul de xifres que permeten
fer-se una idea de la realitat social
de Caldes. Però les conclusions de
les responsables de l'Equip Bàsic

d'Assistència Social a les Persones
a l'hora de valorar l'últim any acaben de clarificar la radiografia del
poble. D'una banda, han constatat
un augment considerable de persones interessades en els seus
serveis, sobretot pel que fa a famílies amb menors al seu càrrec i
persones de la tercera edat sense
autonomia per fer les activitats diàries. I d'altra banda, els problemes
econòmics s'han fet notar i molt.
Tal com ja s'apuntava abans, la
situació s'ha agreujat de manera
evident des del setembre, quan els
serveis socials locals van començar a notar un increment important
de persones amb dificultats per
pagar hipoteques o lloguers degut
a la manca d'ingressos. Davant d'aquesta situació, des de l'EBASP
consideren imprescindible augmentar els recursos econòmics per
cobrir les necessitats socials, una
petició atesa en els pressupostos
per a 2009 que -d'acord amb els
comptes aprovats al Ple municipalha incrementat aquestes partides
en més d'un 20%.

pasta, arròs, patates, galetes, verdures, embotits, formatges, pizzes...). A voltes, no és pas menjar
de primera necessitat però els pot
solucionar algun àpat a la família
que ho rep. Val a dir també que, en
aquests temps de crisi, sense
aquesta gran col·laboració de
“l'Espiga Solidària” fa setmanes
que hauríem quedat sense fons.

Miquel Vicenç, de l'Espiga Solidària, mostrant els productes endreçats que repartirà Càritas. Els
armaris s'omplen el dimecres per poder fer el repartiment el dijous

Un altre objectiu és el seguiment
de les persones que passen per
Càritas i ajudar-les a sortir d'aquella situació de necessitat. El sentit
de Càritas està en la promoció de la
persona necessitada perquè no
romangui en aquella situació, que
no és pas la ideal ni la desitjada per
ningú. Som conscients que des de
Càritas no solucionem problemes,
sinó que acompanyem processos.
COM FUNCIONA?

EL TREBALL DE CÀRITAS PARROQUIAL
Salvador Gras i Cabutí, rector.

E

l gener de 2005
començà
el
S e r v e i
d'Acollida de Càritas a
la nostra població de
Caldes. Fins aleshores, l'acollida
de Càritas era espontània, és a dir,
la persona necessitada s'adreçava
a la rectoria o bé a algú dels qui
formaven l'Equip de Càritas, cosa
que implicava obligatòriament
haver de conèixer algú de l'Equip o
bé que el rector fos a casa seva.
Com que els mossens han d'atendre cada cop més coses, no només
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a nivell parroquial sinó a nivell
interparroquial i també responsabilitats diocesanes i interdiocesanes,
no s'estan gaires hores a la rectoria; i el fet que no tots els veïns de
Caldes coneguessin els membres
de l'Equip de Càritas, es va creure
convenient iniciar el Servei
d'Acollida, com a compromís amb
els més necessitats i per atendre el
millor possible i amb la dignitat que
es mereix tota persona.
El Servei d'Acollida ens ajuda a
descobrir les “noves pobreses” que
van sorgint entre nosaltres, i si està

al nostre abast, posar-hi mitjans.
Fins fa pocs mesos, moltes necessitats no eren basades únicament
en la manca de menjar (podia
haver-hi necessitats d'orientació
laboral, de visites a la gent gran que
passa moltes hores sola, de reforç
escolar...); des del setembre passat,
les ajudes en aliments (cosa que
semblava haver passat a la història,
com una imatge de postguerra), ha
augmentat exponencialment, això
ha comportat la necessitat d'ampliar l'horari d'atenció: els dijous de
5 a 7 de la tarda, a les golfes de l'església parroquial.
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Totes les persones que arriben al
Servei d'Acollida, un cop han exposat la seva necessitat, se les adreça als Serveis Socials de
l'Ajuntament o Consell Comarcal
pels següents motius:
Si no els informem que existeixen aquests serveis i no els convidem a que hi vagin, els estem
negant un dret que tenen.
● En els Serveis Socials de
l'Administració hi ha uns professionals capacitats per atendre
aquestes persones i ajudar-les a
què puguin sortir de la seva
situació. És important que les
persones es beneficiïn d'aquest
professionals i de les ajudes que
els puguin tramitar, ja que no
s'ha de donar per caritat el que
els correspon per justícia. Per
tant, tenim clar que Càritas no

ha de duplicar l'administració
sinó complementar-la.
● D'aquesta manera, els professionals dels Serveis Socials
coneixen més amplament la
realitat de la població i tenen
més elements per demanar als
polítics que hi posin els mitjans
per solucionar-ho.
Un cop els Serveis Socials han valorat la situació d'aquella persona o
nucli familiar (situació de precarietat, ingressos, habitatge, composició familiar...), si hi ha encara alguna necessitat no coberta per
l'Administració, els professionals
dels Serveis Socials redacten un
informe assenyalant les necessitats
encara pendents d'aquella persona
i l'adrecen a Càritas parroquial.

El 2008 hem tingut unes despeses
de 5.316'82 €, corresponent a 440
visites ateses (l'ajuda ha repercutit
sobre 1100 persones). La majoria
de visites (349) han estat per demanar aliments (76 el mes de desembre). Cal tenir en compte que els
vals que han generat la despesa
són, sobretot, de menjar fresc que
caduca al cap de pocs dies (carn,
iogurts...), la resta no s'ha hagut de
comprar perquè es rep de l'Espiga
Solidària i del Banc d'Aliments.
Els ingressos han estat de 5.864'80€,
provinents de la campanya de
Nadal '07-Reis '08, col·lectes a la
parròquia en motiu de la Festivitat
del Corpus i del dijous Sant, donatius a la bústia de l'església i de
particulars. També hem rebut unes
subvencions de l'Ajuntament
corresponents a l'any 2007 (674'61
€) i el 2008 (700 €).
Hi ha persones que no participen
habitualment de vida de la comunitat parroquial, i d'altres que es
manifesten no creients però que
valoren i confien en la tasca que
està fent Càritas. ■

●

Els voluntaris del Servei d'Acollida
de Càritas, veient l'informe dels
Serveis Socials, segons els recursos de que se'ls ha dotat des de la
parròquia, intenten cobrir l'ajuda
sol·licitada, ja sigui amb vals per
adquirir menjar, llet infantil, transport, butà, medicines...
No es donen diners en metàl·lic
sinó vals de coses que necessiten
per bescanviar al lloc de compra.
“L'Espiga Solidària” recull i porta a
Càritas excedents de menjar que
empreses li lliuren (fruites, llet,

Si algú està interessat en
col·laborar econòmicament en les
despeses de Càritas, podeu fer-ho
a la bústia que hi ha a l'església
parroquial (al costat del Sant
Crist) o bé al C.C. de la Caixa:
2100-0190-54-0100033325, o bé
al C.C. de Caixa Girona: 20300093-93-3300001737, indicant
que el donatiu és per Càritas. Les
previsions no fan pensar que les
despeses de Càritas minvin, ans
el contrari.
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campanya va consistir en una visita porta a porta, tant al nucli com
a les urbanitzacions, on es van
repartir 1.800 kits formats per un
cubell petit, dos paquets de bosses compostables, un díptic informatiu i un magnètic per la nevera.
També es van instal·lar sis punts
informatius als mercats, a la zona
esportiva i al JAN de Nadal i es
van visitar els quatre centres educatius del poble. A més, es van
repartir uns 75 contenidors de
més capacitat pels considerats
grans productors com són bars,
restaurants, hotels i escoles.

la matèria
orgànica i fem compostatge casolà

A CALDES RECICLEM

L'INICI DEL COMPOSTATGE
CASOLÀ

Sílvia Cabezas i Josep Maria Fugarolas

La recollida selectiva i el compostatge casolà són dues alternatives per aprofitar la matèria orgànica
que generem a Caldes. D'aquesta manera passem de generar un residu contaminant a tenir un recurs
útil com és un adob natural i de bona qualitat.

S

egons les dades del 2007, els caldencs només
vam reciclar el 12% de les nostres deixalles i la
resta van ser dipositades en un abocador amb
tots els problemes ambientals que això provoca. De
totes aquestes deixalles que s'han dut a l'abocador, al
voltant del 40% en pes són restes orgàniques.
Si aquestes restes són ben separades a les nostres
llars després es poden recollir selectivament i transportar fins a la planta de compostatge de Santa
Coloma de Farners on es transformaran en compost,
un excel·lent adob natural. Una altra solució per tal de
donar valor a aquest residu és fer compostatge casolà, una alternativa, que amb un espai adequat al nostre jardí i amb una mica de temps, ens permet disposar a casa d'un adob de bona qualitat.

ae10

Els caldencs tenen a la seva disposició, des de primers d'any, uns
200 contenidors repartits per tot
el terme municipal per tal de
poder dipositar les restes orgàniques que generen a la cuina. Cal
recordar que els dies de recollida
són dilluns, dimecres i divendres
de sis a deu del matí. És per això
que es recomana llençar les bosses el vespre del dia abans.

LA RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA
ORGÀNICA EN MARXA
L'Ajuntament de Caldes, amb l'objectiu de complir
amb la llei vigent sobre residus i per tal de reduir el
volum de deixalles que es llencen a l' abocador, va
engegar el 3 de gener passat la recollida selectiva de
la matèria orgànica a través de la col·locació de contenidors específics de color marró.
L'Ajuntament va obtenir una subvenció de 46.000
euros de l'Agència de Residus de Catalunya per
implantar i donar a conèixer aquesta nova recollida. Es
va contractar l'empresa Espora Serveis Ambientals
per realitzar una campanya informativa a tot el municipi que va començar el mes de desembre. Aquesta

La nova recollida de matèria orgànica no ha estat l'única novetat
d'enguany pel que fa a la gestió
dels residus a Caldes de
Malavella.
A més a més del seu transport a la
planta de compostatge, hi ha una
altra manera molt més senzilla de
poder transformar les nostres
restes orgàniques en adob i fer-lo
servir després per les nostres
plantes: el compostatge casolà.
L'Ajuntament ha iniciat de forma
pionera al municipi una campanya
de compostatge casolà en
col·laboració amb el Consell
Comarcal. De fet, a la nostra
comarca ja hi ha municipis que fa
més de tres anys que ho estan
implantant.
A l'hora de promoure que els cal-
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dencs tinguin el seu propi compostador al jardí es busquen dos
objectius: l'autogestió dels residus de cada casa i la seva valorització, ja que se'n treu un adob de
bona qualitat.
A Caldes hi ha un gran nombre de
cases amb jardí o hort, i per tant
una important generació de residu
verd com ara restes de poda,
gespa, fulles o residus de l'hort.
Aquest tipus de residu, que fins
ara havia d'anar a la deixalleria
provisional, es pot abocar al compostador juntament amb els residus que fem a la cuina de casa.
Sota el títol “Fes el teu adob, feste compostaire” s'ha realitzat una
campanya que ha comptat amb
una subvenció de 10.100 euros de
l'Agència de Residus de Catalunya
que ha permès la compra de 50
compostadors, la campanya de
difusió, la sessió tècnica i el
seguiment.
La campanya es va iniciar amb un
taller informatiu el mes de
novembre passat on es van repartir 42 compostadors. Tothom que
se'n va quedar un va haver d'abonar una fiança que se li retornarà
al cap de dos anys si es comprova
que n'ha fet un bon ús. També s'hi
van adherir altres persones que ja
tenien el seu compostador i que
només volien assessorament i
seguiment.
Tots els compostaires gaudeixen
d'un assessorament personalitzat
des del primer dia en que van iniciar el compostatge i fins que
n'obtinguin el primer compost. Es
fan visites domiciliàries i també es
poden resoldre dubtes via telefònica o per correu electrònic. Tots
els compostadors són de plàstic
reciclat i estan dissenyats per
facilitar la incorporació de materials i l'extracció de compost. Es
calcula que entre els quatre i els
sis mesos d'ús ja se'n podrà treure compost.

De dalt a baix: El compostador i el compost
extret / La materia seca que es barreja amb les
restes orgàniques / L'interior del compostador
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Satisfets per la implicació de la gent
Des de l'Ajuntament de Caldes la
Regidora de Medi Ambient, Montse
Vehí, ha destacat que, tot i algunes
incidències i mancances que s'han
produït a l'hora d'implantar la nova
recollida selectiva de matèria orgànica, les primeres dades que han
arribat de la planta de compostatge
ens indiquen que el mes de gener
se n'han recollit unes 18 tones dels
contenidors marrons. Aquests
valors ens situen al voltant de la
mitjana comarcal que és d'uns
cents grams de restes orgàniques
per habitant i dia.
Montse Vehí afirma que “estem
molt contents i agraïts de la forta
implicació que han tingut tots
els habitants del poble, tant
els particulars com els restaurants, comerços, escoles i
supermercats que estan
col·laborant per millorar la
recollida selectiva”.

cares”, però tot i així està molt
conscienciat de la necessitat de fer
ús d'aquest tipus de bossa per
aquesta recollida.

generar menys residus i per això a
l'hora d'anar a comprar també reaprofitem les bosses de plàstic o utilitzem bosses de roba o cabàs”.

els envasos, el vidre i fan ús de la
deixalleria per dur residus com ara
els aparells elèctrics trencats, l'oli
de la cuina, la fusta o la roba vella.

Ens explica que “tenim dos cubells
a sota del safareig de la cuina, un
pel rebuig i l'altre per la fracció
orgànica. A més, al garatge tenim
un contenidor gran on posem en
bosses separades el paper-cartró,
els envasos i el vidre i de tant en
tant portem cada residu al contenidor del carrer corresponent”.
També fan ús de la deixalleria per
dur piles, l'oli de cuina usat que
guarden en uns pots de vidre, així
com també aquells petits electro-

L'EXPERIÈNCIA D'UNA
COMPOSTAIRE

Abans de finalitzar l'entrevista li
demanem a la Rut que ens ensenyi
el seu cubell d'escombraries,
aquell que després llença als contenidors de la fracció resta i que
van a parar a l'abocador. Hi trobem
sobretot bolquers, pols d'escombrar, algun globus trencats i poca
cosa més. O sigui que en aquesta
casa, quasi tot es recicla.

A més la regidora valora
positivament el resultat de la
campanya pel compostatge
casolà i anima a tos els vilatans que disposin d'espai al
jardí de casa a fer-se compostaires.
RECOLLIDA SELECTIVA:
UN BON EXEMPLE
A casa d'en Ricard Busquets
han començat el mes de
gener fent espai al racó de
les escombraries per tal
d'encabir un nou cubell per
reciclar la matèria orgànica.
Ens comenta que no troba
difícil habituar-se a aquesta
nova recollida ja que tenia l'experiència de fa cinc anys quan ja es va
iniciar per primera vegada a
Caldes. En aquest nou cubell posen
bosses compostables i hi llencen
totes les restes de la cuina, excepte algunes restes de fruita i verdura que llencen al compostador que
tenen a l'hort. L'únic que lamenta
és que “les bosses compostables
són més difícils de trobar i més
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domèstics i altres materials fora
d'ús. En Ricard no troba difícil separar els residus a casa i ens diu que
“troba absolutament necessari reciclar per tal de reaprofitar uns materials que d'altra manera anirien a
l'abocador i malmetrien el medi
ambient. Cal ser més cívics i pensar
que és un tema que ens afecta a
tots”. També afegeix que “a més a
més de reciclar és molt important

La Rut Palomeque i la seva famíia ja
fa més d'una any que han donat la
benvinguda al compostatge al jardí
de casa seva. Ella ens explica que
“també ens hem inscrit a la campanya que està promovent l'Ajuntament
perquè ens va semblar molt interessant el fet de poder tenir un assessorament personalitzat durant un
temps i el poder adquirir gratuïtament un compostador que és
més pràctic que el que teníem, sobretot a l'hora d'extreure el compost i de remenar-lo, ja que no queda tant
compactat”.
Al compostador hi llencen
totes les restes de la cuina,
excepte el peix i la carn crua.
Tampoc hi fiquen una part
dels cítrics ja que segons li
van recomanar no van tant
bé per compostar i ho porten
als contenidors de matèria
orgànica del carrer. A part de
les restes de la cuina també
composten les restes vegetals, sobretot les herbes de
tallar el jardí, i la matèria
seca que obté de la deixalleria del municipi on treballa
perquè al seu jardí no en
genera. Lamenta que a
Caldes no s'hagi establert
algun sistema de subministrament de matèria seca, ja
sigui a través del propi Ajuntament
o creant una xarxa d'intercanvi
entre altres caldencs que en tinguin i els en sobri.
La Rut està molt contenta de fer
compostatge a casa perquè “sé que
el que llenci allà dins no anirà a l'abocador i fer-ho només depèn de
mi mateixa” i recomana als caldencs que tinguin jardí i que enca-

L'ASSESSORAMENT EN LA
CAMPANYA DE COMPOSTATGE
CASOLÀ

ra no facin compostatge a que s'hi
animin ja que “realment és molt
fàcil i si durant el procés de compostatge apareix algun problema
tot es pot resoldre d'una manera
senzilla”. A més, troba molts avantatges ja que ara no ha de fer viatges a la deixalleria per dur les restes vegetals del jardí i a més “tinc
una satisfacció personal pel fet de
poder transformar a casa les
escombraries que generem en
alguna cosa que té profit, el compost. També ho trobo molt divertit i
entretingut”. Ja han obtingut dues
vegades adob del seu compostador, als sis i onze mesos després
d'instal·lar el seu primer compostador. El compost “que hem obtingut l'hem aplicat a les plantes del
nostre jardí i tot i així encara tenim
un romanent que el guardem per
quan ens faci falta”.
Cal dir també que la Rut i la seva
família són tots uns recicladors, ja
que a més de compostar també
separen i reciclen el paper-cartró,

L'Anna és una de les assessores
ambientals contractades per
l'Ajuntament i el Consell Comarcal
de la Selva per tal de realitzar les
visites domiciliàries a tots els compostaires inscrits a la
campanya. Alhora que
controla el procés de
compostatge de cadascun
d'ells també els resolt tot
els dubtes que puguin
tenir.
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olors. En altres compostadors he
detectat que la temperatura no es
gaire alta perquè no hi llencen prou
matèria humida o hi ha mosca de la
fruita perquè no tapen bé la matèria humida que hi llencen”. Però
segons ens comenta, tots aquestes
petites incidències són de fàcil
solucionar a mesura que el compostaire va adquirint més pràctica.
D'aquí a uns quatre mesos l'Anna i
la resta d'assessors ambientals
tornaran a visitar els compostaires.
Es calcula que per aquelles dates,
molt probablement, tots els compostaires tindran ja compost fet i
serà un bon moment per poder
resoldre tots els dubtes que tinguin
en relació a l'extracció i l'aplicació
d'aquest adob a les seves plantes,
horts o jardins. ■

A principis de gener van
tenir lloc els primers
assessoraments domiciliaris. En aquesta primera
visita l'Anna ens explica
que “comprovo l'estat del
compostatge, omplo una
fitxa amb les dades del
compostaire i d'altres
relacionades amb l'ús
que en fa del compostador i intento resoldre
qualsevol incidència o
dubte que tinguin”.
Algunes de les principals
incidències que ha detectat durant aquestes primeres visites és el fet que
“alguns compostaires no
remenen prou la matèria
orgànica i això provoca
que es compacti i generi
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el segon open
estatal de golf

ARRIBA A CALDES

El camp de la PGA Golf de Catalunya acollirà
entre el 29 d'abril i el 3 de maig l'Open
d'Espanya 2009, que ja s'hi va celebrar durant
l'any 2000 amb una assistència de 50.000
espectadors, xifra que encara representa el
rècord de públic en un esdeveniment esportiu a
les comarques gironines. La competició és la
més important dels tornejos de la PGA
European Tour

E

El director de marquèting, Jaume
Marín, veu l'acte com a una oportunitat de donar prestigi al camp:
“L'obert de 2000 va servir per fernos conèixer però el d'enguany ha
de servir per posar-se en el mapa
del golf mundial definitivament”.
Marín explica que el camp de la
PGA de Catalunya de Caldes “està
preparat per a les grans competicions, com la Ryder Cup” i afirma
que “és l'únic camp de l'Estat que
està dissenyat com un estadi i que
permet seguir les competicions
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participació per crear
un Consell de Poble

E

l novembre es van iniciar les
tasques per la creació d'un
consell de Poble a Caldes de
Malavella, una iniciativa promoguda per l'Àrea de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament, dinamitzada per la consultora sociopolítica gironina Neòpolis i subvencionada per la Direcció General de
Participació Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya. La iniciativa s'emmarca dins del concepte
de participació ciutadana.

Stadium course, el lloc on es disputarà L'Obert

l volum de xifres que mou la
competició és més que considerable ja que compta amb
uns 4.500.000 euros de pressupost,
2.000.000 d'euros en premis i un
mínim assegurat de 400.000.000
d'espectadors de tot el món, amb
seguiment en directe de diversos
canals com Televisió espanyola
(seguiment de 4 hores al dia) i Sky
Sports. Encara no s'ha fet pública
la llista de participants però es preveu que hi haurà jugadors de
renom. A més, l'organització està
treballant perquè puguin participar-hi jugadors del club.

L'AJUNTAMENT DE
CALDES DE MALAVELLA
INICIA UN procés de

Imatge del l'Obert de l'any 2000 amb el golfista Sergio García

sense graderies”. En aquest sentit,
destaca que ha estat reconegut
com el segon millor camp de
l'Estat per la Guia Peugeot i serà
amb seguretat entre els 20 millors
camps d'Europa segons la publicació Golf Monthly.
Marín remarca l'interès perquè
l'esdeveniment faci conèixer
Caldes i que el golf pugui generar
riquesa en el municipi. Alhora,
assenyala el desig de l'organització
d'obrir el camp als vilatans de
Caldes i els convida a assistir a
l'esdeveniment (hi haurà una carpa
especial perquè els no iniciats
puguin seguir el torneig) o bé a

passejar qualsevol dia pels entorns
i menjar en els dos restaurants que
s'hi ha obert.
Els patrocinadors principals de
l'Open d'Espanya de Golf són Reale
Seguros, que aporta 1.750.000
d'euros, Turespaña, que n'aporta
350.000, Adecco, Lacoste, Avis,
Mahou i OKI. També les institucions públiques hi aporten fons. És
el cas de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació de
Girona, que hi aporten 350.000
euros i de l'Ajuntament de Girona.
L'Ajuntament de Caldes, per la
seva banda, n'organitzarà la recepció i el concert. ■

Què és això de la participació
ciutadana?
La participació ciutadana vol dir
governar no només per, sinó amb la
ciutadania. Moltes de les decisions
importants que es prenen i que
afecten la vila i els ciutadans són
desconegudes per gran part de la
població i per això és molt important
que els ciutadans tinguin el dret
d'estar ben informats, el dret a
prendre part i a ser consultats respecte les decisions que es prenen,
ja que aquestes els afecten directament i, a més, són grans coneixedors de les necessitats del poble.
I què és això del Consell de Poble,
que el municipi de Caldes de
Malavella vol tirar endavant en els
pròxims mesos?
Un Consell de poble és un espai de
trobada i de reflexió idoni que propicia el debat ciutadà al voltant de
temes concrets relacionats amb el
municipi que siguin d'interès pels
ciutadans i que serveixi per recollir

opinions, definir problemàtiques, fer propostes i prendre
decisions de manera conjunta.
D'aquesta manera, el veïns i
veïnes del municipi compten
amb un canal de comunicació
directa amb l'Ajuntament que
millora la proximitat i que permet incorporar les opinions,
inquietuds i propostes dels ciutadans en la gestió de la cosa
pública.
Molt bé, i per on comencem?
Per tal d'assegurar que el Consell
de Poble s'adapti al màxim a les
característiques de Caldes de
Malavella, el projecte preveu fer
una primera diagnosi participativa
que haurà de servir per conèixer
les particularitats del municipi. A
partir d'aquí caldrà, mitjançant un
procés de propostes, acordar entre
tots aspectes com la composició,
els temes de debat, la utilitat (per a
què a de servir exactament) o la
forma de treballar d'aquest òrgan
de participació.
Per dur a terme aquestes fases es
recollirà l'opinió de polítics, tècnics
i ciutadans de la vila mitjançant
tallers de participació, grups de
discussió, entrevistes en profunditat i qüestionaris.
Com hi puc participar?
Durant aquests mesos s'han realitzat al poble tot un seguit de trobades i consultes amb diferents
agents socials: entitats, associa-

cions i persones a títol individual
dels diferents barris, urbanitzacions i/o nuclis de població.
Igualment vas poder donar la teva
opinió, d'una manera ràpida i senzilla a través d'una enquesta que
vam repartir casa per casa.
Si vols fer-nos arribar algun
comentari, proposta o contestar
l'enquesta per Internet només cal
que et connectis a www.consensus.cat/caldesdemalavella.
Perquè ens interessa la teva opinió?
La teva opinió ens interessa molt
perquè ets un expert del territori. Sí,
ets un expert en tant que vius i passes bona part de la teva vida a
Caldes de Malavella, i ningú millor
que els ciutadans de Caldes saben
quines coses li convenen a aquest
poble i quins mecanismes de participació realment els poden interessar.
Així doncs, esperem comptar ben
aviat amb la vostra col·laboració.
Volem fer de Caldes de Malavella
una vila més democràtica, més participativa, més pròxima al ciutadà on
tothom pugui ser escoltat, on tothom
tingui el dret a dir a dir la seva. ■
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6è. premi de
Microliteratura

CONVOCATÒRIA DEL

E

l premi de Microliteratura Joquim Carbó arriba
a la sisena edició. Tots els interessats a participar-hi poden enviar la seva creació literària de
menys de 300 paraules (conte, relat, aforisme, poesia,
bonsai de paper…) abans del dimarts 14 d'abril. Els
textos han de ser originals i inèdits i enguany han d'incloure els mots "si poses juntes dues gotes d'aigua...",
títol i encapçalament d'un poema de Francesc Matheu
(1851-1938) que us reproduïm. Matheu va ser una figura literària a la qual es vol fer referència aquest any
amb motiu de la seva vinculació amb Caldes, tal i com
expliquem en l'article que us oferim a continuació d'aquesta notícia.
SI POSES JUNTES DUES GOTES D'AIGUA...
Si poses juntes dues gotes d'aigua,
veuràs com al moment
correran l'una a l'altra, alhora empeses
pel mateix moviment.
Si vull gosar-me en ta radiant mirada,
ni un sol cop t'he mirat
que, a l'aixecar los ulls, tu també alhora
no els hages aixecat.
Per ço, quan sol en ma deserta cambra
pens en tu, amor diví,
me dic: Qui sap, en sa aromada alcova,
qui sap si pensa en mi!...

Com cada any, s'estableixen 3 categories: infantil (de 9
a 12 anys), juvenil (de 13 a 17 anys) i adulta (a partir de
18 anys) i els premis aniran des d'un lot de llibres valorat en 100 € fins a 200 €. El lliurament de premis es
farà el 24 d'abril, durant els actes de celebració de la
Diada de Sant Jordi.
El premi de microliteratura Joaquim Carbó està convocat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Caldes
de Malavella i la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer
i Guàrdia, juntament amb el CEIP Sant Esteve, l'Institut
de Caldes de Malavella, l'AMPA del CEIP Sant Esteve i
l'AMPA de l'Institut, amb el suport de la Llibreria
Solés, la Llibreria Tau i la Diputació de Girona.
Per a més informació us podeu adreçar a l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Malavella (tel.
972 47 00 05 / a/e pcasas@caldesdemalavella.cat) i a la
Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia (tel.
972 47 23 50 i a/e biblioteca@caldesdemalavella.cat).

Florals de Barcelona, institució de
les lletres catalanes a la qual va
restar vinculat quasi al llarg de tota
la seva vida.
La seva vinculació amb Caldes per
tant ve donada especialment per la
seva
condició
d'estiuejant.
Segurament que inicialment havia
tingut lloc i l'havia practicat ja a
final del segle XIX, amb el conjunt
de la seva família, en algun dels
balnearis de la població. Aquesta
típica família benestant barcelonina ens consta per les dades de la
biografia que va escriure la seva
filla, la també poetessa Roser
Matheu, i per la informació que
esdevé de la seva correspondència
amb d'altres destacats components del món de la cultura, practicava amb intensitat l'estiueig i
anava a prendre les aigües a diferents indrets de Catalunya
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La casa Matheu, a l'Avinguda Dr. Furest

de la cultura i de les lletres. I la
Casa Matheu, en estil modernista,
avui encara resta com a testimoni i
record de l'estada de tan il·lustre
poeta i editor, gran promotor dels
Jocs Florals de Barcelona i destacat estiuejant a Caldes de
Malavella. ■

Pep Casa, tècnic de Cultura de
l’Ajuntament de Caldes

EL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

fa un pas endavant ambiciós
sota unes pautes encara més
ambicioses que les anteriors.

Un dels premiats de l'any passat llegint la seva obra

FRANCESC MATHEU I CALDES DE MALAVELLA
No fa pas gaire anys que vàrem
descobrir que la casa d'estiueig
coneguda i reconeguda com a Casa
Matheu ubicada a l'avinguda Dr.
Furest de Caldes, havia estat batejada amb aquest nom a raó de què
el seu propietari, aquell qui la va fer
construir, era precisament el conegut i il·lustre editor i poeta barceloní Francesc Matheu i Fornells. Els
més grans del poble qui sap si se'n
recorden d'aquell Senyor de
Barcelona que anualment venia a
passar amb la seva família una part
de l'estiu a la seva casa de Caldes.
Altres caldencs no tan grans ni tan
joves, segurament que encara
recorden l'estiueig habitual de les
filles del poeta, les senyoretes
Matheu, que feien cap a Caldes a

(Puigcerdà, Sant Hilari, Arbúcies,
Sta. Coloma, Sant Julià de
Vilatorta, Camprodon...) i de França
(Vichy, Salues de Bearn...). Pel que
fa a Caldes i a pesar de no comptar
amb gaire dades sí que es té la certesa que a partir de 1903 ja disposava d'una “humil caseta” com deia
ell en una carta a la Víctor Català,
construïda entre mitgeres, a l'av.
del Dr. Furest, batejada amb el nom
de la Casa Matheu, ben bé en el
camí que conduïa de l'estació de
ferrocarril al centre de la població.
Per tant podem afirmar que de
1903 a 1935, Francesc Matheu va
estiuejar amb assiduïtat a la vila de
Caldes atret de ben segur per la
bondat de les seves aigües i per la
tranquil·litat que li oferia la vila
balneària i els seus entorns privilegiats, en aquella època centre d'atracció destacat per a molts altres
estiuejants també vinculats al món

prendre-hi les aigües cada any i
feien estada en la casa construïda a
començament de segle XX en estil
de l'època, clarament modernista i
neo-medieval, amb obertures tan
estrictament gòtiques i magníficament ogivals.

Retrat de Francesc Matheu

Podeu llegir una petita biografia de
Francesc Matheu en el trítpic que
convoca el 6è. Premi de microliteratura o bé en el web de
l'Ajuntament de Caldes. S'hi fa
refèrencia a la seva trajectòria llarga i fructuosa en el camp tant de la
producció lírica com en el món de
l'edició de llibres i revistes. I, igualment, a la seva participació transcendental en la promoció continuada i en la gestió acurada dels Jocs

Primer premi de l'any 2007

C

aldes de Malavella convoca
per vuitè any consecutiu el
seu Concurs de pintura
ràpida amb plena voluntat que
esdevingui un autèntic focus d'atracció d'artistes plàstics disposats
a posar el seu talent a prova.
La mateixa evolució cronològica del
concurs indica que es tracta d'una
convocatòria molt atractiva. Així
doncs, aquesta edició es projecta

D'entrada, els organitzadors han
confeccionat un pla i un calendari de
treball rigorós, pretenen fer una
àmplia difusió del concurs i incrementar-ne les col·laboracions i els
patrocinis. Per altra banda, hi ha la
intenció d'encabir totes les iniciatives
en aquest sentit i hi ha el compromís
d'enfortir el projecte per part de
totes les parts implicades. Fins i tot
es vol anar més enllà ja que, simultàniament al concurs, s'està impulsant l'embrió d'un instrument que
aglutini i canalitzi les inquietuds
artístiques a la nostra vila.
Com a novetats en el Concurs, cal
destacar-ne el dia de la celebració,
el dia 25 de juliol, de manera que
les obres puguin estar més dies
exposades. Altrament, s'estan revisant les bases i s'incrementarà la
dotació de nous premis.

A hores d'ara ja han confirmat la
seva col·laboració els següents
patrocinadors: Balneari Prats,
Restaurant Riera-Cal Nap, Gabinet
de Teràpies Naturals. I es compta
amb els ajuts institucionals de
l'Ajuntament de Caldes de
Malavella, del Consell Comarcal de
la Selva i de la Diputació de Girona.
Hi trobareu informació detallada a:
www.caldesdemalavella.cat/concursdepinturarapida ■

Primer premi de l'any 2008
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LA CALDENCA ELISABETH MASSA

presenta el llibre Roses de pitiminí

1RES.
JORNADES

de Cooperació
i Solidaritat
El 29 de novembre passat la
caldenca Elisabeth Massa va
fer la presentació del seu llibre, “Roses de pitiminí”,
davant d'una setantena de
persones, en el que diu que
va ser un dels moments més
emotius de la seva vida.

bre. En va fer una tirada de 300
exemplars que es venen a Can
Solés i a Can Tau.

E
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l motiu del llibre va ser les
experiències que va viure
davant de la possibilitat que
pogués tenir un tumor de mama. El
llibre té com a eix central la relació
de l'Elisabeth amb la Llum, el nom
que dóna a la mort. La llum és una
bona amiga que l'ha acompanyada
tota la vida i a la qual demana d'allargar una mica més la seva estada amb els seus. Entremig, la possibilitat que la Llum se l'emporti fa
que aflorin persones que l'han
influïda en el transcurs de la seva
vida, en una mena de balanç de les
coses que l'han feta viure. I d'alguna manera, és una crida per aprofitar el màxim la vida fins que la
mort li demani de marxar amb ella.

fills un escrit perquè estiguessin
tranquils, per fer-los saber que
estava preparada per afrontar la
mort.

Elisabeth Massa explica que va
tenir la necessitat d'escriure per, si
les coses no anaven bé, deixar als

Va intentar d'editar el llibre a través
d'una editorial però no se'n va sortir i va optar per autoeditar-se el lli-

El procés d'escriptura va ser molt
ràpid i l'Elisabeth recorda com, de
vegades, en actes quotidians com
pot ser anar en cotxe, li venia una
idea i no es podia estar d'agafar el
llapis i anotar-la en un paper. La
idea inicial no era escriure un llibre
però a mesura que les anotacions va
anar agafant cos li va anar donant
forma. Els escrits van quedar
endreçats en un calaix i no ha estat
fins al cap de tres anys quan, principalment per la insistència de la
mare, han sortit a la llum pública.

L'Elisabeth està satisfeta perquè ha rebut bones crítiques
del llibre. Explica que tres persones li van trucar l'endemà de
la presentació perquè ja se
l'havien llegit i li volien donar la
seva opinió. Curiosament, ha
comprovat que a casdascú li ha fet
plorar diferents parts del llibre.
En to de broma l'Elisabeth Massa
diu que ja es pot morir perquè ja ha
fet tot el que se suposa que ha de
fer una persona en aquest món per
a realitzar-se: tenir un fill, plantar
un arbre i escriure un llibre. De
seguida però diu que de cap manera. Encara té moltes al cap per fer
com plantar més arbres, restaurar
mobles vells, escriure poemes i...
fins i tot ja ha començat a escriure
un altre llibre. Aquest vol ser més
alegre però reconeix que és un
repte perquè segons diu, és més fàcil
fer plorar que no pas fer riure.
L'energia que duu a dins no em fa
dubtar que l'acabarà escrivint. I és
que la seva amiga, la Llum, no té
pressa per endur-se-la. ■

El novembre es van celebrar les 1res
Jornades de Cooperació i Solidaritat,
amb xerrades, tallers, concerts, espectacles al voltant
de la solidaritat. Us presentem unes fitxes amb la
informació sobre 5 entitats a través de les quals
diversos caldencs fan activitats de cooperació i que
van exposar la seva feina durant les Jornades.

Nom: MIQUEL CARRERAS I MASSANET
Entitat: FERS (Federació Espanyola de Religioses
Sòciosanitaries) a través del centre geriàtric Maria Gay
Objectius: Sanitaris. Treballem a Guinea en un projecte
d'enfortiment de les zones d'atenció primària.
Quina és la teva tasca? Analitzar l'entorn, assistir la població
i formar els equips assistencials i la població.
Què t'ha motivat a col·laborar-hi? Vaig tenir-ne l'oportunitat
un any i un cop ho he fet m'hi he enganxat. Em motiva
ajudar els altres.
Contactes: http://www.irsjg.org/es/area/misiones.jsp
secretaria.general@irsjg.org · Tel. 972 21 30 66
Nom: ELISABET SERRA I CASANOVAS
Entitat: Associació Lectura Fàcil
Objectius: Apropar la lectura a persones amb dificultat lectora
Quina és la teva tasca? Adaptar documents administratius,
interns i externs sobretot per part d'ajuntaments i
empreses
Què t'ha motivat a col·laborar-hi? Estic interessada en qüestions de participació i em motiva ajudar la gent a llegir.
Contactes: http://www.lecturafacil.net
lecturafacil@cobdc.org · Tel. 933107694
Nom: MIREIA PEÑA BUSQUETS (col·laboradora)
Entitat: Pallassos sense fronteres
Objectius: Fer arribar somriures a infants en situació de
conflicte
Quina és la teva tasca? Vaig col·laborar com a pallassa en
l'expedició a Síria
Què t'ha motivat a col·laborar-hi? Poder ajudar a gent que
està en conflicte
Contactes: www.clowns.org · Tel. 93 441 20 99
Nom: MARIA CHAMORRO MIR
Entitat: Associació Sach'a Ayni
Objectius: Promoure la participació ciutadana (i l'inter-

D'esquerra a dreta:
Miquel Carreras (Projecte Bata-Maria Gay),
Elisabet Serra (llibres de lectura fàcil),
Mireia Peña (Pallassos sense fronteres),
Maria Chamorro (Associació Sach'a Ayni).
Francesc Guilayn (projecte de fisioteràpia a Camerun) i
Gemma Bayé (Voluntariat Vedruna)

canvi cultural que se'n pot generar) ajudant en la gestió de projectes enfocats a la millora de la qualitat de
vida de peruans que viuen en diferents zones del país.
Quina és la teva tasca? Sóc la presidenta de l'associació. En
aquests moments estem col·laborant amb 4 projectes
de Perú, i des de fa uns mesos, ensenyem català a
gent de Mali nouvinguda.
Què t'ha motivat a col·laborar-hi? Després d'un viatge molt
intens a Perú, vaig decidir que volia ajudar d'alguna
manera els projectes que vaig conèixer allà.
Contactes: sacha.ayni@yahoo.es
Nom: GEMMA BAYÉ I FIGUERAS
Entitat: Voluntariat Vedruna
Objectius: Col·laborar en temes educatius o sanitaris a
les escoles i els centres que es troben arreu del món i
on es realitzen els projectes Vedruna.
Quina és la teva tasca? Participar com a voluntària del projecte a l'escola que es troba a una població d'Albània.
Realitzar activitats de jocs i manualitats a nens i nenes de
la població on es troba l'escola i els entorns d'aquesta.
Què t'ha motivat a col·laborar-hi? La possibilitat de conèixer
altres llocs i a més poder col·laborar juntament amb les
persones que dia a dia es troben allà a desenvolupar diferents tasques que afavoreixen a la població que hi viu.
Contactes: www.vedruna.org · vedrunavol@yahoo.es
Nom: FRANCESC GUILAYN LLINÀS
Entitat: (Fisioterapeuta, vaig anar-hi per lliure)
Objectius: Organitzar el servei de fisioteràpia del centre
CEFED (Bamenda) i col·laborar amb el centre OMAPEHIV (Douala), Camerun.
Quina és la teva tasca? Veure sobre el terreny les possibilitats de cooperació en fisioteràpia.
Què t'ha motivat a col·laborar-hi? Ser cada dia més conscient
del món on vivim.
Contactes: www.omapehiv.com · www.ceronegativo.org ■
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l'Agenda
llatinoamericana

PRESENTACIÓ DE

la Challange
Catalana de
cicloturisme

UN CALDENC ACABA

E

l 13 de desembre passat es va presentar
l'edició
de
2009
de
l'Agenda
Llatinoamericana, una publicació que
s'edita anualment des de l'any 1992 i que conté
reflexions sobre qüestions polítiques i socials.

E

l cicloturista del CC Sant Narcís, Josep Maria Ros,
resident a Caldes de Malavella, ha estat l'únic gironí
que ha aconseguit completar la XVIII edició de la
Challenge Catalana de Cicloturisme, un circuit català de
marxes -un total de deu- que s'ha desenvolupat entre els
mesos de març i octubre i que ha organitzat la Federació
Catalana de Ciclisme. ■

La comissió de l'Agenda Llatinoamericana de
Caldes destinarà la recapatació a una ONG de
Riudellots i a Pallassos sense fronteres. Si
voleu col·laborar en la iniciativa us podeu adreçar al correu familiafrigolejohe@hotmail.com o
al telèfon 630629063. Per a més informació,
http://www.llatinoamericana.org/ ■

Josep Maria Ros, en pujada

Mireia Peña i Pau Carreras amb els organitzadors al fons.

s'apleguen
a Caldes

LES PUNTAIRES GIRONINES

E

l proppassat 23 de novembre les
Puntaires de Caldes es van encarregar d'organitzar la Festa de la
Patrona. Com és de costum, aquesta trobada anual va aplegar un bon nombre de
puntaires vingudes d'arreu de les nostres
comarques i enguany vam superar totes
les expectatives, amb 135 assistents. Fou
gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament
i de diverses persones, entitats i empreses que tots es van endur una molt bona
Un moment de les visites guiades
imatge i un grat record del poble. Des de
la divertida visita dels “Guies Ufissials”, a
la reeixida missa acompanyada per l'Assumpta Fontanals i en Robert Gàzquez, el dinar ofert a l'Hostal Esteba i
el ball amenitzat per “Long Play”, al detall ofert amb la Col·laboració de la Colla Gegantera va servir per recollir un bon grapat de felicitacions.
També cal dir que les Puntaires de Caldes hi varen posar molta il·lusió fent un bon nombre de detalls que després es van sortejar entre les assistents i mirant de no deixar res a l'atzar perquè tot fos un èxit. ■
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EL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

posa en marxa nous tràmits per a
l'atenció personalitzada a
través d'Internet

E

l Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la
Selva, que efectua la gestió i
la recaptació de tributs locals per
delegació de l'Ajuntament, posa a
l'abast de la ciutadania i les empreses del municipi nous tràmits a la
Carpeta Ciutadana, el seu canal
d'atenció personalitzada permanent a través d'internet. Aquest
servei permet realitzar una sèrie
de consultes i tràmits de l'àmbit de
la gestió tributària a qualsevol
hora, des de qualsevol lloc, sense
desplaçaments, cues ni trucades.
Fins ara, es podien consultar dades
personalitzades sobre els tributs
locals, tramitar domiciliacions

bancàries, modificar dades personals, obtenir certificats de pagament sense cap cost, i descarregar
documents de pagament en període voluntari, entre altres consultes
i tràmits.
A més d'aquestes consultes i tràmits, des del mes d'octubre del
2008 s'ha incorporat:
●

Pagament telemàtic dels deutes
que estan en període voluntari, a
través de diverses modalitats (targeta de crèdit, etc.)

● Simulacions de càlcul de l'impost

sobre l'increment del valor dels

terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua)
● Simulacions

de càlcul i autoliquidacions d'altes de l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica
I a partir d'ara, també podreu
sol·licitar l'alta a Carpeta i una clau
d'accés a les dependències de
l'Ajuntament, mitjançant un formulari de sol·licitud, i en pocs dies hi
podreu recollir la clau esmentada i
la normativa d'utilització. Per a
més informació sobre la Carpeta
Ciutadana
podeu
consultar
www.selvatributs.cat/carpeta, o bé
trucar al 902 010 027. ■
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...també ha passat a Caldes
FIRA DE SANT ANTONI

15 de febrer

APLEC DE SANT SEBASTIÀ

24 de gener

JAN
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22, 23, 29 i 30 de
el 2 de gener

CONCERT SOBRE LA NO
VA CANÇÓ

25 de gener

FARINADA
PETITA EN

7 de gener
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EL DOCTOR SÀBAT
Per Albert Torrent

F

rancesc Xavier Sàbat ja fa 17 anys que està jubilat però la majoria de la gent
el continua tractant de doctor Sàbat. Ser metge en els seus temps equivalia
a tenir una relació molt estreta amb malalts i familiars i implicava conèixer
pràcticament tota la gent del poble. Això i el seu caràcter va facilitar que fos,
encara que a contracor, alcalde durant els últims anys de la dictadura franquista. Ell, però, prefereix que se'l recordi per la seva vessant de metge. Parlem doncs
amb ell perquè ens faci cinc cèntims d'aquestes dues facetes pel qual és conegut.
De petit

La Pilar i la Conxita dretes i, assegudes, la Montserrat i
l'Assumpció. Al mig, en Xavier Sàbat.

Què li va fer estudiar
Medicina?
Tenia diferents opcions per estudiar: no volia ser advocat perquè no
m'agrada barallar-me amb la gent,
per ser farmacèutic feien falta
molts de diners, vaig descartar
veterinari perquè no m'agradava
tractar animals. Vaig optar per
medicina i no me'n penedeixo.
Quan va començar a exercir?
Vaig acabar la carrera el juny de
1951 i vaig estar uns quants mesos
sense treballar fins que el gener de
1952, el Col·legi de Metges em va
avisar que hi havia una plaça de
metge “per lliure” a Caldes.

En Xavier i La Maria, al menjador de
casa seva.
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PETITA BIOGRAFIA
Francesc Xavier Sàbat i Ballès va néixer a Girona un gener de l'any 1927
en una família de 8 germans. Durant la Guerra Civil li van matar el pare
i tres dels germans van morir en combat contra l'exèrcit republicà.
Acabat el conflicte, l'any 1939, va estudiar batxillerat als Maristes i se'n
va anar a l'Hospital Clínic de Barcelona on va estudiar Medicina durant
7 anys. Al gener de 1952 va instal·lar-se a Caldes per exercir de metge
i el 1954 es va casar amb la Maria Assumpció Mir i Colls, amb qui té 9
fills. L'any 1966 va ser alcalde de Caldes fins a l'arribada de la democràcia, l'any 1979. Va compaginar el càrrec amb la professió i es va jubilar l'any 1992. El “doctor” i la Maria tenen 17 néts.

Parla de metge “per lliure”.
Què vol dir això?
Jo tenia plaça “per lliure”. Això volia
dir que no tenia pacients de cap
mútua ni per la Seguretat Social i
tampoc no podia fer receptes. Quan
vaig obrir consulta vaig penjar el
cartellet i vaig esperar que els
malalts s'adrecessin a mi. Quan jo
exercia, el metge titular era el senyor Regàs però quan es va jubilar,
l'any 1959 es van convocar oposi-

cions i les vaig guanyar. Llavors vaig ser jo
el metge titular.

Com funcionava el servei
sanitari a Caldes?
Els metges no atenien els pacients
els dispensaris sinó que tenien la
consulta a casa seva, tot i que el
més habitual era visitar els
malalts. Els metges teníem l'obligació de viure en el poble i havíem
d'estar disponibles les 24 hores del
dia, fins i tot els dissabte i els diumenges.
De quins recursos es disposaven?
Teníem aparells molt bàsics: el
fonendo per auscultar, l'aparell per
prendre la pressió arterial, el termòmetre... Quan vaig començar a
exercir feia poc que s'havia descobert la penicil·lina, l'únic antibiòtic
de llavors. També fèiem petites
operacions de cirurgia com arrencar berrugues o fer punts o atendre
algun part, tot i que no m'agradava.
Les malalties més comunes que
tractàvem eren malalties de la pell,
de la panxa, grips... Eren afeccions
que abans, quan érem petits, es
curaven amb remeis casolans i
descansant a casa uns dies. Si els
símptomes es complicaven, però,

enviàvem els pacients cap a Girona.
Fins al 1963 no vaig tenir cotxe, un
2 cavalls però fins llavors, els familiars o amics dels pacients em
venien a buscar a casa amb tartana
o moto perquè pogués fer la visita a
casa del malalt.
Ser metge doncs era molt
diferent d'ara...
Ser metge abans era una institució.
La gent et tenia més confiança que
ara i es tenia un tracte més casolà.
Abans, la gent de pagès era molt
respectuosa amb els metges i després de visitar el pacient, parlàvem
i em preparaven una palangana
perquè em pogués rentar les mans.
La gent et respectava i la feina era
maca perquè em coneixia tothom,
em relacionava molt amb la gent i
la feina era agraïda perquè els alegraves la cara quan veien que es
curaven. Malgrat tot, algunes feines no eren tan agraïdes com les
autòpsies que s'havien de fer als
cadàvers. Ara tot va més de pressa
perquè cal atendre més gent i la
professió s'ha burocratitzat.
Per altra banda, ara s'ha simplificat el diagnòstic amb els TAC, els
raig X, l'ecografia, les ressonàncies
magnètiques. El diagnòstic és més
segur, s'ha avançat molt.
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vivències
Els fills. D'esquerra a
dreta i de baix a dalt, la
Míriam, l'Anna, la
Lluïsa, en Xavier, la
Marta, l'Assumpció,
l'Alfons, la Núria i la
Montse.

Vestit amb la bata de metge

De visita a les obres de la zona esportiva
Amb les germanes. D'esquerra a dreta, l'Assumpció, la Pilar, la Conxita i la Montserrat.

ANÈCDOTES DE METGE
Pregunto al doctor per curiositats que ha viscut al llarg de la
seva pràctica professional. No triga a explicar-ne unes quantes:
“Un cop va venir la Guàrdia Civil perquè havien trobat el conductor d'un camió francès i que es comportava d'una manera
estranya. Els agents de la Guàrdia Civil em van comentar que no
creien que estigués begut i que, per tant, volien saber si l'home
estava boig o no.
Una nit que em van venir buscar a casa per visitar un malalt. Vaig
treure el cap per la finestra i em va semblar reconèixer la noia que
em venia a avisar i vaig dir que em preparava i me'n vaig acomiadar. Vaig preparar el material i me'n vaig anar visitar el pacient. La
casa però estava en silenci però hi vaig entrar i vaig pujar les escales i vaig comprovar que tothom estava dormint tranquil·lament.
Vaig deduir que m'havia confós i, efectivament, vaig tornar a casa
i la noia va visitar-me un altre cop i quan la vaig reconèixer, aquesta vegada sí, vaig anar a la casa que tocava.
Un home em va venir a buscar i em va dir: “hauria de venir a
veure la meva senyora perquè la toco i no es mou”. Quan vaig
arribar a casa seva vaig veure que no es movia perquè era morta.
Un home va adreçar-se a mi per dir-me que el seu pare s'havia
mort. Vaig arribar a casa seva i la família estava menjant.
L'home en qüestió estava assegut apartat en una cadira i la
meva sorpresa va ser que estava ben viu!
Un cop, vaig visitar un pacient a la urbanització. Esperava veure
un jove perquè els familiars em van dir: “Se nos ha muerto el
nene”. Resulta però que el “nen” era un home ben gran.
La nit de la gran nevada de l'any 1962 vaig fer una visita a can
Fornaca per atendre un part. Vaig anar-hi fent 5 quilòmetres a
peu ja que els familiars no es van atrevir a venir-me a buscar
amb tractor. El cas és que quan vaig arribar a la casa, la criatura ja havia nascut feliçment.”
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Imatge del casament

Devia ser una feina que lligava
força...
Sí, tot i que els dissabtes m'escapava a
jugar al tresillo (un joc de cartes) amb el
senyor Vidal (mestre), amb en Joan Bars
(el rector), el mossén Joan Buch, rector de
Sant Andreu de Salou i el senyor Castells
de la Caixa. Haig de donar les gràcies a la
Maria, la senyora, que em feia de portera i
atenia els cops i les queixes quan jo no hi
era (riu), a més de portar la casa.
Com va arribar a l'alcaldia?
Gent amb influències del poble em van
recomanar i el governador civil se'm va
dirigir i em va dir que havia de ser alcalde.
Jo li vaig dir que era metge i vaig mirar d'evitar-ho dient que potser hauria de marxar
del poble per qüestions de feina però no
me'n vaig sortir i vaig acabar sent alcalde.
En temps de dictadura es buscava gent que
no portessin complicacions.
Quina era la seva feina i com funcionava l'Ajuntament?
Parlàvem amb el secretari de tant en tant
sobre qüestions del dia a dia. També convocàvem permanents amb el secretari, 2
consellers i jo. Per últim, les coses més
importants es tractaven en ple, amb els 9

consellers, l'alcalde i el secretari.
Vaig poder compaginar l'alcaldia
amb la feina de metge perquè tenia
uns bons companys amb els quals
ho solucionàvem tot de mutu acord.
Es tractava d'una política molt avorrida, sense espants. El ciutadà
tampoc no “empipava” tant potser
perquè sabia que no valia la pena
protestar perquè llavors et podies
buscar conflictes.
L'Ajuntament disposava de
gaire recursos?
No gaire. Un any amb el secretari
vam fer números i vam calcular
que el pressupost d'un any equivalia a 1.000 per habitant. Per cobrir
altres despeses i inversions o per
fer projectes més grans havíem de
recórrer a Barcelona o directament
a Madrid.
Quines obres remarcables es
van fer en aquells temps?
Recordo la portada d'aigües al
municipi ja que fins llavors el servei no era prou bo ja que hi havia
dues empreses que en duien la

gestió i es quedaven curtes. Les
obres es van cobrir a parts iguals
entre l'Ajuntament, els vilatans, el
Govern Civil i el govern de Madrid.
També va ser important la xarxa de
clavegueram del barri vell, el
col·lector de la riera, la construcció
dels “pisos del Canigó” i la construcció de la zona esportiva, així
com el pont que passa per sobre la
riera de Santa Maria i que ara, des
de la carretera de Llagostera, permet anar al passeig de Ronda o a
l'Oficina de Turisme.
Per altra banda, el Ministre
d'Educació, Ruíz Jiménez estiuejava a Caldes i fruit d'això va fer les
gestions perquè l'Estat pagués les
obres de les escoles.
Com valora els anys d'alcalde?
Va ser una experiència neutra. No
tenia gaire temps per fer coses i no
tinc temperament per ser una autoritat. No tinc caràcter de manar.
Fugia dels actes oficials perquè no
he estat mai orador. Prefereixo parlar com a metge o com a amic. Jo
principalment era metge.

Sovint encara el tracten
de doctor. Li agrada?
Cal pensar que he estat
metge de gent que saludo i
que en aquells moments
eren nens. Sovint pel carrer
em diuen doctor i jo els responc: “jo no sóc doctor, jo sóc
metge!”
Encara hi deu haver gent que
li fa consultes...
Sí, de vegades encara em pregunten però jo els dic que estic fora de
rosca. Em vénen a demanar una
segona opinió. Jo els dic que qui té
un metge, té un metge; qui té 2
metges, en té mig; i qui en té 3, no
en té cap. Malament qui tingui
tants de metges!
Llegeix encara coses sobre
medicina?
De vegades rellegeixo els llibres
que havia estudiat i llegeixo revistes d'actualitat. Fora de la medicina, m'agraden també les novel·les
de lladres i guàrdies.
Quina vida porta, ara que
està jubilat?
Duc una vida molt casolana i pacífica. Ens hem quedat sols amb la
dona (la Maria) perquè els fills han
anat marxant. Quan vénen amb els
néts, que en tinc 17, són l'alegria
de la casa. ■

Foto de l’esquerra:
Els fills més grans.
D'esquerra a dreta i
de dalt a baix: La
Lluïsa, en Xavier,
l'Alfons, l'Anna, la
Marta, la Montse, la
Míriam, l'Assumpció
i la Núria.
Foto de la dreta:
Amb els néts, i les
dues germanes vives
d'en Xavier: la Pilar
i la Montse.
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CARNESTOLTES 2009

E

l dissabte 27 de febrer
Caldes es va vestir, com
cada any, de Carnestoltes.
Un dia de disbauxa i diversió en què es van veure
víkings, abelles, mosques, animals de
granja, malalties de transmissió
sexual, tubs de pastilles de xocolata,
només per donar uns pocs exemples.
Feu-ne un tastet tot seguit:
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CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA

RECOMANACIONS
LECTURA
Pierre Bayard
“Com parlar dels llibres
que no hem llegit”
(Empúries, 2008).

Montserrat Abelló
a poeta i traductora Montserrat Abelló ens va
visitar el 14 de novembre. Vam parlar de la
seva obra en general i de dos poemaris en
particular: “El fred íntim del silenci” i “Dins l'esfera del temps”. Ens vam trobar davant d'una dona
enèrgica i combativa, amb molta vida i moltes històries per explicar. Alguns membres del club vam
llegir poemes seus.

L

Emili Teixidor
“Contagiar el desig de llegir és com contagiar
qualsevol altra convicció profunda: només es
pot aconseguir, o millor intentar, sense imposicions, per simple
contacte, imitació
o seducció”.

El coordinador del club, l'Albert Mestres, va escollir l'obra “Laura Sants” d'aquest escriptor osonenc
reconegut per la seva trajectòria literària i per la
seva faceta de crític i de difusor de la lectura. Tot i que
vam comentar la novel·la, la trobada va ser finalment
una reflexió sobre el fet de llegir. En aquest sentit, són
interessants les propostes de l'autor que trobem en el
seu llibre “La lectura i la vida” (Columna, 2007), on hi trobem consells per a pares i educadors que pretenen que
els seus fills, nens o adolescents, no només llegeixin
sinó que gaudeixin realment de la lectura. El podeu trobar a la biblioteca.

L
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“Cada cop que
llegim un llibre,
les paraules
reviuen,
I el cap se'ns
omple de vida
I per això podem
dir que
Els llibres són
com conserves de
vida
Que guardem a
les biblioteques i
a casa per alimentar
El cervell: els pensaments, la fantasia, les emocions…”

En un altre sentit i com a
contrast us volem recomanar la lectura de l'assaig de Pierre Bayard
“Com parlar dels llibres
que no hem llegit.”
(Empúries, 2008).
Un llibre que trenca
tòpics sobre la lectura
amb una fina ironia i moltes vegades amb una
irreverència absoluta. El
text és una molt bona
reflexió sobre què és el
que ens aporten realment
els llibres i introdueix la
noció de la no-lectura
activa i del llibre interior.
Ho exemplifica a través
d'un
personatge
de
L'home sense qualitats
de Musil, el bibliotecari
que no llegeix cap llibre
(només catàlegs de llibres), perquè pensa en la
producció literària com a
conjunt i no veu els llibres
com elements aïllats..
Bayard deslliura als lectors de l'angoixa de no

poder llegir ni una mínima part de tot el que està
escrit.
Us presentem una petita
mostra de l'inici d'alguns
capítols:
“On veurem, gràcies a
Valéry, que n'hi ha prou
de fullejar un llibre per
poder-hi dedicar tot un
article i que, en determinats casos, actuar d'una
altra manera pot arribar
a ser inadequat”
O bé
“On demanarem, amb
l'ajuda de Montaigne, si
un llibre que hem llegit i
que hem oblidat del tot,
incloent-hi el fet de llegir-lo, encara es pot considerar un llibre llegit”
Un dels moments més
divertits és quan una
antropòloga
decideix
explicar Hamlet als tivs,
que viuen a l'Àfrica occidental. L'idea que l'ésser
humà és igual encara que
la seva cultura sigui diferent salta pels aires
davant les sorprenents
preguntes dels tivs i les
seves conclusions tan
contundents.
Paradoxalment, entenem
que per poder parlar dels
llibres que no hem llegit,
hem de llegir si més no
aquest.
Mercè Barnadas

CINEMA
SÁNCHEZ ARÉVALO,
Daniel. Azul oscuro casi
negro. 2006.
Aquest color és un estat
d'ànim, és un futur incert;
és un color que, depenent

de com es miri, canvia. En
Jorge lluita contra un
destí imposat, que sembla inevitable. Alhora,
reapareix a la seva vida
un antic amor d'infantesa, i el seu germà estèril
li demana de fecundar la
seva xicota, que està a la
presó. Amb ella establirà
una estranya relació que
el portarà a deixar de
sentir-se responsable de
tot i a enfrontar-se als
seus desitjos. Llavors tot
podria ser diferent. O no.
Daniel Sánchez ha dirigit
també els curtmetratges
“La culpa del alpinista”
(2004) i “Traumalogía”
(2007), i s'ha fet càrrec
del guió d'alguns capítols
d'“Hospital Central” i
“Hermanas”.
“Azuloscurocasinegro” és

el seu primer llargmetratge. Aquesta pel·lícula
va guanyar, entre altres,
el Goya 2007 al millor
actor revelació (Quim
Gutiérrez), a la millor
interpretació masculina
de repartiment (Antonio
de la Torre) i al millor
director novell.
Marta Feliu

MÚSICA
Manel “Els millors professors europeus”

Diuen que és el primer
grup que canta en català i
que, sortint pràcticament
del no-res, aconsegueix
un èxit sense pràcticament promoció, simplement a través del boca orella. Els millors professors europeus és un disc
fresc però ric en matisos,
en sons i en veus. Als
intruments clàssics s'hi
afegeixen el banjo, l'ukelele, la mandola, secció de
vent (trompeta, trompa,
trombó, tuba, clarinet),
secció de corda (violins,
viola, violoncel).
Escoltant Manel podem
identificar rastres de la
Nova cançó i d'Antònia
Font, de pop, de música
mediterrània, de folk americà i de tango. Però els
Manel han demostrat que
són els Manel i ens han
regalat un primer disc que
segur que marcarà un
referent. Melodies enganxoses, seccions de vents
espectaculars, cors, picades de mans... Cançons
com En la que el Bernat
se't troba i Al mar! són
memorables però deixar
de banda la resta seria
una injustícia. Un disc per
assaborir de dalt a baix.
Feu-ne un tastet anant a la
Biblioteca o per internet a:
http://www.myspace.com
/gatmanel
Albert Torrent

Emili Teixidor. La lectura i la vida. Columna, 2007
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comunicació
Actuació en directe des del
JAN el 29 de desembre

NOVETATS
llibres

música

FICCIÓ

COMÈDIA

D ' A U TO R

BÉGAUDEAU, François.
“La classe”. Empúries, 2009
BERNHARD, Thomas. “L'origen”.
Edicions del Salobre, 2008
HALL, Steven. “La memòria del
tauró”. La Campana, 2008
MIRA, Joan F. “El professor d'història”. Proa, 2008
ROTH, Joseph.
“La rebel·lió”. Ensiola, 2008

REITMAN, Jason. “Juno”

ESPALDAMACETA. “Madera y poca
luz”
RIBA, Pau. “Virus laics”
-VERDET, Estanislau.
“L'all ho és tot pels anglesos”

I N FA N T I L
GALERA, Asun. “Em vols conèixer?
- Autisme” . Salvatella, 2008
GINARD, Pere. “Nens petits” o “El
somni que anomenem futur. Thule,
2008
KASPARAVICIUS, Kestutis. “El quadre desaparegut”. Thule, 2008
MENNEN, Patricia. “Tot sobre els
trens” Elfos, 2008
SALUT
CASTELLS, Antonieta. “Descobrir
la fibromialgia - Un camí i un repte
cap a l'esperança”. Pagès, 2008
FUSTER, Valentí / ROJAS MARCOS,
Luis. “Cor i ment - Claus per al
benestar físic i emocional”.
Planeta, 2008

S E R PA R E S
-FERLAND, Francine. “Guia per a
pares desbordats i sense energia”.
Graó, 2008
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DRAMA
AKIN, Fatih.”Contra la pared”
ANDERSON, Paul Thomas. “There
will be blood (Pozos de ambición)”
SÁNCHEZ ARÉVALO, Arévalo.
“Azul oscuro casi negro”

JA Z Z I B LU E S

-RUZOWITZKY, Stefan.
“Los falsificadores”

BB KING. “One kind favor”
COSTELLO,
Elvis
and
the
Imposters. “Momofuku”
JONES, Sharon & the Dap-Kings.
“100 days, 100 nights”

NEGRE

POP-ROCK

MENDES, Sam.
“Camino a la perdición”

BLOC PARTY. “Intimacy”
CALEXICO. “Carried to dust”
EXTREMODURO. “La ley innata”
GUILLAMINO / PEDRALS. “En/doll”
HERCULES AND LOVE AFFAIR.
“Hércules and love affair”
IX!. “Autòmat infinit”
JOHNSON, Jack. “In between dreams”
JUANICO, Cris. “Tot de mi”
LAX'N'BUSTO. “Objectiu: la lluna”
OASIS. “Dig out your soul”
PRIMAL SCREAM. “Beautiful future”
RUSSIAN RED. “I love your glasses”
SANTIAGO,
Josele
y
Sus
Menudencias. “Loco Encontrao”

H I S TÒ R I C

SÈRIES
“Perdidos” (primera temporada)
“Prison break” (primera temporada)

SUSPENS
COEN, Joel // COEN, Ethan.
“No es país para viejos”

TA N G O
GOTAN PROJECT. “Live”

Debat sobr
e Ensenya
ment el 17
de novembr
e de 2008

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2009 24 HORES AL DIA, 7 DIES A LA SETMANA
BUTLLETÍ ESPORTIU
Andrea Gàndara
Dimecres, 14.00 h
® Dijous, 19 h
® Dissabte, 13 h

EL PLE MUNICIPAL,
Josep Delemus, Jesús Bartomeu
Generalment, el darrer dilluns de
mes a les 21:30 h.
® dijous següent, a les 21:00h

EL CLUB DEL COUNTRY
Rafel Corbí
Divendres, a les 20:00 h
KOSMOS
Col·lectiu Kosmos-folk
Dissabtes, a les 09:00 h

L'ALCALDE A LA RÀDIO
CALDES FM, DEBAT
(programes bimensuals, alternats)
Dijous a les 21:00 h
® dijous següent, 21:00 h.
Les dates s'anuncien per ràdio i
al BIM

CÀLIDA CALDES
Francesca Ros.
Dimarts, de 13:00 a 14:00 h.
® Diumenge, a les 13h

ESGLÉSIA VIVA
Àngel Rodriguez
Diumenge a les 08:30 h

AGENDA DE CALDES
Josefina Clotet
Repartida per la programació

ONES SOLIDÀRIES
Immaculada Vicens
Dimecres a les 20:00 h.
® Dissabte, 12:00 h.

FRAGMENTS
Àurea Farssach i Marc Ciurana.
De dilluns a divendres, a les 19:00
h. ® 00:00 h.

MÚSIQUES D'ARREU
Sònia Egea
Dilluns a les 20:00 h,
® Diumenge, a les 10:00 h.

L'ÀNIMA ELECTRÒNICA
Xavier Pararols
Música electrònica
Dimecres 19:00 h.
® Dissabte 20:00 h

Caldes FM, a prop teu
07:00 a 21:00 h
El tocadiscos de Caldes FM
21:00 a 22:00 h.
Les nits de l'altell
22 a 01:00 h.
De matinada
01:00 a 07:00 h.

DRAPS NETS
Feluca Díaz
Diumenge, d'11:00 a 12:00 h.
® Dijous, a les 19:30
ALTELL SARDANISTA
Josep Delemus i Josep Canaleta,
Paco Salcedo.
Diumenge 12:00 a 13:00 h.
® Dijous, a les 13 hores
Dilluns a dissabtes, a les 12:00
“la sardana del migdia”

®: Repetició

esports i joventut

esports i joventut
ACTUALITAT DEL SERVEI D'ACTIVITAT
FÍSICA MUNICIPAL
l Servei d'Activitat Física
Municipal (SAFM) continua
treballant amb un gran
èxit des que va iniciar-se
la temporada 2008-2009 i ofereix
un producte de primer nivell.
L'oferta de sessions setmanals és
molt àmplia, rica i variada ja que
es poden trobar activitats que van
des del mètode pilates fins a la
tonificació, passant per steps,
estiraments, body balance, etc.
Aquestes activitats combinen
mètodes de treball per a tots els
nivells i que es poden adaptar als
interessos i necessitats de cada
participant.
La quota és de 20 € al mes fins a
un total de 15 sessions setmanals.
És una oferta única a la comarca,
està gestionada exclusivament per
l'Ajuntament i es realitza en instal·lacions municipals.
Enguany, com a novetat, s'ofereixen activitats al pavelló escolar del CEIP Sant Esteve amb un resposta
extraordinària d'assistència.
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El SAFM compta amb un
equip de monitors/es molt
ben format, amb molta experiència i que dota les sessions
d'una alta qualitat. Sens
dubte, el personal també és
un dels punts forts del SAFM.
La mitjana d'abonats, de 82 al
mes, és molt satisfactori i, a
més, assisteixen d'una manera regular a les sessions que
es proposen, ja que el nombre
d'usuaris per sessió és de 1012 participants, depenent del
tipus d'activitat.
A més d'aquestes activitats,
el SAFM continua treballant
per buscar noves temàtiques
dins del món de l'activitat física i d'aquesta manera mirar
de garantir un bona oferta
actualitzada i adequada a les demandes de la població
de Caldes. Si voleu més informació sobre les diferents
activitats del SAFM dirigiu-vos a l'Ajuntament de
dilluns a divendres de 9 a 14h. ■

EL CLUB DE PASSEIG SEGUEIX EN FORMA
n altre dels èxits del SAFM és el club
de passeig. Aquesta activitat s'ha
consolidat dins de l'oferta municipal
i des de la temporada passada continua oferint passejades pel voltant de Caldes.
Com es pot veure a la foto, la participació és
un èxit. L'activitat està orientada a tothom
que vulgui caminar, fer una mica d'exercici
en companyia i conèixer diferents indrets del
nostre poble. Les rutes estan dirigides per
una monitora i la sortida és cada dimecres a
dos quarts de 10, davant de la Casa Rosa.
Animeu-vos-hi! ■

U
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CIRCUIT BIOSALUDABLE
AL PARC DE LES MOLERES
Ajuntament de Caldes de
Malavella, ha rebut una
subvenció per part de la
Diputació de Girona dins
del pla Dip-Salut que li permet disposar a la vila d'un circuit bio saludable a l'aire lliure, també anomenat “parc urbà de salut”, que s’ha
instal·lat al parc de les Moleres.
Aquest circuit consta d'un total de
vuit aparells per realitzar activitat
física, que permetran treballar
totes les parts del cos. Aquest conjunt d'elements està format per
cinc aparells individuals i tres de
col·lectius, en els quals diverses
persones poden exercitar-se alhora. Els elements estan fets d'acer
galvanitzat, acabat amb pintura
Epoxi que els fa més resistents a
les inclemències del temps i porten
rodaments autolubricants. A més,
compleixen la normativa vigent en
quant a seguretat i estan avalats
amb el certificat de qualitat TUV.
Tot el circuit estarà indicat i cada
aparell disposarà d'un cartell indi-

L’

catiu en el qual es podran trobar
les instruccions per fer-ne l'ús
correcte i les mesures de seguretat. Alguns dels avantatges que
comporta la pràctica a través del
circuit son les següents:

A continuació es mostren algun
dels elements que s'instal·laran al
parc urbà de salut:

-Millorar la funció cardiovascular
-Afavorir la flexibilitat i l'agilitat
-Augmentar la mobilitat articular
-Potenciar la coordinació general
L'oci saludable permet augmentar
el benestar i la qualitat de vida de
les persones grans, la població
adulta i fins hi tot la canalla al
practicar exercici, jugant a l'aire
lliure. S'espera que el parc de
salut es converteixi en lloc de trobada i de diversió per a tots els ciutadans i ciutadanes, al marge de la
seva edat, i que així es fomenti
l'activitat en les zones verdes de
Caldes. Els elements esportius
estan adaptats a les necessitats de
la població i són de lliure accés per
tot la població. ■

Dalt: Aparell destinat al treball de la
musculatura lumbar i abdominal
Baix: Aparell destinat a afavorir la
funció cardíaca i muscular

1A. COMPARSA JOVE DE CARNESTOLTES
Posa't el condó. NMTS - No a les malalties de
transmissió sexual
tenció pares, mestres, professors, educadors, metges, pediatres, infermeres,
farmàcia, polítics, joves i
societat en general!!! No sé si
esteu assabentats de la realitat
social que en trobem pel que fa a
l'ús del preservatiu, segur que sí.
En sabeu més que nosaltres i
nosaltres en volem saber tant com
vosaltres.
El gener passat, el Ministeri de
Salut del govern espanyol va anunciar la intenció de col·locar màquines dispensadores de preservatius
als IES i que l'equip docent (professorat) intervingués en aquesta

A

acció preventiva repartint el material entre l'alumnat. I és que les
estadístiques denoten que l'augment de malalties per transmissió
sexual i el embarassos no desitjats
entre la població adolescent estan

a l'ordre del dia. Pensem el que
pensem, tinguem la ideologia que
tinguem aquesta és una realitat
que s'ha d'abordar i tractar en la
seva magnitud. La prevenció és un
dels punts més importants per
poder canviar la situació i això ens
implica a tots.
Els joves de Caldes són conscients
d'aquesta realitat i tenen ganes de
parlar-ne, si més no, d'expressar
lliurament les seves necessitats al
respecte. Sota aquesta finalitat,
pensem que una comparsa de carnestoltes és una bona eina per
abordar el tema, així com un canal
de comunicació que tenim els joves
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esports i joventut
vers la societat. Per tot això, després d'haver estudiat diferents propostes sobre altres temes, hem fet una comparsa preventiva sota el lema Posa't el condó. NMTS - No a les malalties de transmissió sexual, en la que anàvem disfressats de preservatius i de les diferents malalties que es poden contraure si no el fem servir.
Des de mitjan gener, molts joves han estat treballant de valent per tal de posar a punt la 1a. Comparsa Jove de
Carnestoltes. Evidentment, amb tanta gent, s'han hagut de crear comissions de treball (comissió de material,
comissió de disfresses, comissió de pancartes i comissió de coreografia) per repartir tasques i unir esforços. Hi
ha tot un treball d'organització de la comparsa però també d'investigació del tema de la malalties, doncs són els
nostres joves que estan realitzant una recerca per trobar imatges dels diferents virus que es poden contagiar
mitjançant el contacte sexual.
Esperem que el dia 28 hagueu gaudit de la rua, la festivitat de carnestoltes i us haguem fet pensar una mica!
La nostra reivindicació és una crida social per abordar la situació en que ens trobem apostant per la prevenció
sense cap mena de tabú. Gràcies per entendre la nostra realitat, si més no, aquesta petita part. ■

aula de música
AUDICIÓ DELS GRUPS INSTRUMENTALS
DE L'AULA DE MÚSICA

BUNYOLADA JOVE
enim una proposta jove d'organitzar una Bunyolada de Setmana Santa dins del programa d'oci i lleure de
l'Espai Jove Ca la Romana. L'equip de Joventut i la Brigada de lleure la tenim prevista per la propera
Setmana Santa. Els objectius d'aquesta activitat comunitària és promocionar les activitats que fem els
joves a la resta de població i promocionar que els joves sabem fer més coses que anar de festa. D'altra
banda, és una bona ocasió per recollir propostes, pensaments, necessitats de la comunitat jove respecte el Pla
d'acció Juvenil i la Creació de la Plataforma.
Així doncs, des d'aquí animem a tots als joves a participar tant en l'organització com en el desenvolupament de
la Bunyolada! A l'Espai Jove Ca la Romana us informarem de TOT! ■

T

SORTIDA A LA NEU
l proper dia 8 de Març, des de l'Espai Jove Ca la Romana i a petició del col·lectiu de joves People Fly, hem
organitzat una sortida a la neu. Anirem a Vallter 2000 a practicar Snow i Esquí. Aquesta activitat està dins
el programa oci i lleure i la seva finalitat és oferir oci alternatiu i accessible pels joves com a col·lectiu.
D'aquesta manera, l'Ajuntament ha finançat una part de la sortida assumint els costos de transport,
monitoratge i una assegurança extraordinària. Per això s'ha pogut oferir a un preu simbòlic.
Esperem que iniciatives com aquestes siguin l'esperit de l'Espai Jove! ■
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CURS PREMONITOR
l passat mes de desembre un grup de 15 joves de Caldes de Malavella van participar en el primer Curs
de formació de Premonitors de lleure de Caldes de Malavella, finançat gairebé totalment per
l'Ajuntament (El curs costa 153¤ i aquest joves han pagat 40¤). Des de l'Àrea de joventut treballem per
i des del voluntariat i per això es va crear la Brigada de Lleure. Per complementar i reconèixer la feina
d'aquest joves que han iniciat la Brigada de Lleure se'ls ha ofert aquesta formació d'una forma subvencionada
parcialment. Paralolelament, s'està treballant pel foment de l'ocupació jove i aquest curs ha permès que des
d'una altra activitat com és el JAN, podéssim contractar 8 joves com a Premonitors de l'activitat infantil.
Amb tot, animem a tots els joves a seguir amb aquesta participació i implicació així com els agraïm i els donem
les gràcies per la seva cololaboració! La Brigada de Lleure continua creixent. ■

E

DISPAR SO
om cada any, quan arriba la primavera l'Àrea de joventut organitza el cicle de dansa i música intercultural anomenat Dispar So. Les dates previstes enguany són pel mes de Maig, coincidint amb el bon
temps. Així doncs, des d'aquí aprofitem per animar-vos a tots/es a cololaborar i a participar en l'organització i el desenvolupament d'aquest.
Veniu a l'Espai Jove Ca la Romana a fer propostes i així, entre tots podrem fer un Dispar So més popular, més
de Caldes! ■

C
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De esquerra a dreta: Quartet de piano, guitarra i flauta travessera / Combo de bateria, teclat, flauta travessera i guitarres / Piano, guitarres, violí, acordió i flautes travesseres

El dissabte 10 de gener es va fer la primera audició d'agrupacions instrumentals
de l'Aula de Música.

U

Tots els participants traspuaven una barreja
d'il·lusió i nervis. Hi van participar agrupacions
molt diferents: trio de piano i guitarra, quartet de
piano, guitarra i flauta travessera; combo de bateria, guitarra, piano i flauta travessera i els acordats majors formats per piano a quatre mans,
dues guitarres, un violí, tres clarinets i un acordió.
Tots ells ho van signar amb l'entusiasme que ja
els caracteritza i el públic val a dir que va estar
gratament sorprès amb el resultat.
Els professors que estan al capdavant d'aquesta
activitat són el Robert Gázquez i en Jordi
Gelabert. El repertori varen ser nadales que ens
vam fer gaudir un cop més dels arranjaments del
mestre Robert Gázquez.
Els grups instrumentals són un complement
indispensable per qui aprèn a tocar un instrument. Amb ells participem i gaudim de la música
d'una manera molt amena i divertida a l'hora que
també aprenem a escoltar-nos i dialogar musicalment amb altres instruments.
Semblava que no podíem acabar aquest primer
trimestre sense fer participar als pares familiars i
amics d'aquests aprenentatges. I ens sembla que
l'entusiasme ha estat per les dues bandes!
Les properes audicions es faran al Teatre
Municipal el dijous 2 i divendres 3 d'abril a les sis
de la tarda. Us hi esperem! ■

Aquí teniu el llistat de participants en l'audició:
El desembre congelat
Jordi Boadas
guitarra
Martí Boadas
piano
Ferran Riera
piano
Ramon Llinàs
flauta travessera
Jingle bells rock
Martí Boadas
piano
Ferran Riera
piano
Ramon Llinàs
flauta travessera
Fum, fum, fum
Tomàs Guaresti
Oriol Ciurana
Jordi Boadas
Roser Riera
Aina Quintana

bateria
guitarra
guitarra
flauta travessera
piano

Jingle Bells
Els acordats major
Aurea Ortiz
piano
Sebastià López
piano
Teresa Font
acordió
Sari López
clarinet
Jordi Campeny
clarinet
Manel Navarro
guitarra
Enric Hernandez guitarra
Caterina Anderson violí
Feliz Navidad
Tomàs Guaresti
Oriol Ciurana
Jordi Boadas
Roser Riera
Aina Quintana

bateria
guitarra
guitarra
flauta travessera
piano
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CEIP LA BENAULA
la nostra escola fem servir les tres R: reduir, reutilitzar i
reciclar. Tenim tres papereres on aboquem la pela de
fruita, el paper o el plàstic. De fet, no fem gaire deixalles
perquè utilitzem carmanyoles per l'esmorzar. Al pati hi
tenim un compostador on llencem les coses que es podreixen:
peles de fruita, fulles, herbes... i al final queda una terra que va
molt bé per les plantes, es diu compost. El compost el posem a
l'hort. Per regar l'hort recollim l'aigua de la pluja amb un bidó. A
l'hort hi tenim un pluviòmetre i veiem si ha
plogut molt, bastant o
poc i així sabem si
hem de regar o no.

A

SES CALDES
OBRA DE TEATRE “EM PREOCUPA”
l divendres 28 de novembre del 2008 vam anar
tot l'institut a veure l'obra de teatre Em preocupa. L'obra la representaven alguns nois/es
del SES. N'hi havia d'altres que no ho eren
però tots els actors eren adolescents. Alguns dels
actors de l'institut són: la Cristina P., l'Alba, la Judit, la
Yone, l'Andrea, la Clàudia i la Cristina. Aquests actors
i altres de la nostra població van ser dirigits per la
Natàlia Peries.

E

L'obra es dividia en la salutació i 14 escenes diferents.
A cada escena s'interpretaven diferents problemes de
l'adolescència com el canvi de nen a adolescent, les
drogues, l'amistat, les notes, el que farem demà, l'anorèxia, l'homosexualitat, el primer petó, abusos,...

Els actors interrelacionant amb el públic.

Us en fem 5 cèntims:
Tot comença quan els actors ens fan veure, de manera molt divertida, que el cos canvia i no saben per què.
En una de les escenes, una noia parla sobre l'anorèxia.
El punt de partida de l'escena és un mirall, davant el
qual surten molts dubtes sobre la seva vida. La germana de la protagonista l'ajuda a recapacitar i li fa
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El dibuix identificatiu de l'obra.

veure que les coses no són com ella es pensa i que hi
ha molta gent que l'estima.
En general, totes les escenes pretenien explicar les
coses que passen a una certa edat: l'adolescència.
En una de les escenes, que parlava dels problemes
amb la família, una noia feia un monòleg en què parlava sobre la separació dels seus pares i sobre com li
afectava a ella.
En la part on tocaven el tema de l'homosexualitat, un
noi pensava que el seu pare no l'acceptava
tal com era i parlava sobre el temps que
feia que estava enamorat d'un noi.
En una altra escena, dos amics rumiaven
com seria el primer petó. El noi insistia a
fer-li un petó a la seva amiga però la noia
no acceptava. Al final, se'l van acabar fent.
Per dir-nos adéu i acabar la funció, van fer
una coreografia, a través de la qual ens
volien fer arribar el següent missatge: vinguem d'on vinguem, tots som un, tots som
iguals.
Al final de la representació, tots els delegats/des i subdelegats/des del nostre institut, van pujar a l'escenari a fer un petit
regal als actors, actrius i a la directora de
l'obra en agraïment del seu esforç i treball.
Després de rebre el regal, tots els actors
van seure al peu de l'escenari i van respondre tots
aquells dubtes i curiositats que teníem sobre l'obra.
Ells també van aprofitar per fer-nos algunes preguntes i demanar-nos si ens havia agradat. ■

A Caldes, l'Ajuntament
s'encarrega de la recollida de les escombraries. Hi ha diferents
contenidors: el groc pel
plàstic, el verd pel
vidre, el blau pel
paper, un de petit per
les piles i un altre per
les coses que no s'aprofiten. Ara també

n'hi ha un de marró
per tirar les restes de
menjar, peles... Es diu
matèria orgànica i s'aprofita per fer adob.
Hem de mirar de no contaminar l'aigua del mar i els rius, l'aire i la terra. Així la Terra
estarà ben neta.
Recordeu: NO ÉS MÉS NET QUI MÉS NETEJA SI NO QUI MENYS EMBRUT ■
Nens i nenes de la Benaula
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LLAR D'INFANTS
NINOTS DE CALDES

AMPA DE LA LLAR D'INFANTS NINOTS
varem col·laborar en l'organització del Tió de
Nadal a la Llar. I es van realitzar i vendre calendaris 2009 amb les fotos de tots el nens.

EL JOC LLIURE
n aquesta etapa és quan el nen
aprèn tot jugant. El joc lliure és la
font natural d'aprendre. En el joc
lliure els infants experimenten l'entorn, aprenen les nocions espaciotemporals,

E

Així mateix, també ens queda temps per vetllar
pels interessos de tots els papes i mames de la
Llar i, per descomptat, dels nens, i realment,
durant el primer trimestre escolar ens hi varem
ben dedicar! Com a primera cosa, varem realitzar una enquesta als papes de la llar, per conèixer les seves necessitats, les seves prioritats, i
el què esperaven del nostre grup, la qual cosa
serviria per enfocar la nostra feina.
També vàrem aconseguir, directament o indirectament, i no sabem encara si de forma provisional o definitiva, paralitzar l'increment de preus
previst per l' Ajuntament de cara al curs que ve,
i la proposta complementària de modificació
d'horaris, a través d'unes al·legacions per part
de l'AMPA i per part de pares i mares de la Llar.
n el moment que tingueu aquest exemplar a
les vostres mans, tot just farà quatre dies que
haurem passat Carnestoltes, i per altra banda,
podrem dir que estarem a més de la meitat del
curs escolar. Com passa el temps, oi?
Això vol dir que des de l'inici del curs escolar, l'AMPA
ha fet moltes coses, però al mateix temps també
podem dir que ens en queden moltes per fer!

E
descobreixen les característiques dels objectes,
potencien la relació, la comunicació entre infants i
assoleixen les normes socials, de convivència.
Pot semblar que en el joc “lliure” el nen no aprengui
res, però no és cert, perquè es realitza en un context ric d'estímuls que potencien i desenvolupen
les capacitats de l'infant. S'hi estableix un ambient
agradable, ric en materials i espais.

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:
Els pops
El grup de P1
Els cargols
Les tortugues
Les abelles
Els esquirols
Les granotes
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El paper de l'educadora
Principalment l'educadora ha d'observar les
accions dels infants per posteriorment poder avaluar el desenvolupament individual de cada infant.
Només intervindrà per resoldre els conflictes que
vagin sorgint i / o bé, si els infants la “conviden“ a
participar en el seu joc, però mai no portarà la iniciativa. Es situarà, sempre, en segon terme deixant
el protagonisme als infants.
El joc lliure és una activitat molt present en la programació de la nostra llar. Aquí teniu una petita
mostra d'aquesta activitat. ■

Si comencem pel Carnestoltes i, tenint en compte que
la rua de Carnestoltes és una de les principals activitats on participa l'AMPA durant el curs, hem de dir que
ens ho vam passar d'allò més bé preparant les “abelles”, que vam gaudir molt fent les disfresses i que
estem segurs que ens ho haurem passat molt bé...
però el que volem de veritat és agrair a tots els papes
i mames que hi ha format part, la seva participació i
implicació. Gràcies a totes les famílies participants,
que han estat moltes!!!
Tot i així, el Carnestoltes no és la única activitat que
s'ha dut a terme aquest hivern. Podem parlar de la
Fira de l'aigua, de la queal ja fa més temps, i de les
6 interessants Tallers - xerrades organitzades per
l'AMPA, dintre del programa “Créixer amb tu”, del
Departament d'Acció Social i Ciutadania, que varen
tenir lloc els divendres dels mesos de novembre i
desembre. Vàrem organitzar també els Tallers de
Nadal, celebrats el dissabte 13 de desembre a la
Llar, i als quals també varen assistir un gran nombre de papes i nens! També vàrem vendre Loteria de
Nadal a tot el poble... per la qual cosa volem donar
gràcies també a la gent que ens hi va ajudar; i també

Però tal com hem dit anteriorment, encara ens queden
moltes coses per fer!!! Com a activitats importants
hem de pensar ja en la Festa de final de curs ja que
cada vegada queda menys per l'estiu...!
I no oblidem tampoc el fet de poder aconseguir algun
dia tenir definitivament la Llar amb climatització, la
qual cosa sembla que s'allarga més del compte... i tal
com hem indicat, cada vegada queda menys perquè
arribi la calor!
Per últim, només ens queda donar les gràcies a
tothom que en algun moment ha col·laborat, ens ha
ajudat, ens ha cedit material, estris ... per alguna de
les activitats citades anteriorment. I animar a tots els
papes i mames a continuar col·laborant i participant
en tot el que tingui a veure amb la nostra associació, i
en definitiva tot el que tingui a veure amb la Llar
d'Infants Ninots!!! ■
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Per carnaval: Una màscara i el mural

Diada de la Pau:El treball està exposat en els passadissos

Diada de la Pau: Representació de la germanor
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CEIP SANT ESTEVE

AMPA DEL
CEIP SANT ESTEVE

DIADA DE LA PAU LA NO VIOLÈNCIA
l 30 de gener passat vam celebrar la diada de la Pau. En aquesta data es commemora la mort de Gandhi, un gran activista a
favor de la pau i els drets humans. Missatges, cançons, jocs,
contes i danses van servir per fer reflexionar l'alumnat sobre
les seves actituds. La mostra plàstica del treball realitzat conjuntament
durant aquesta jornada es mantindrà exposada a l'entrada del centre
durant tot el segon trimestre.

E

PER CARNAVAL, TOT S'HI VAL
l dilluns vam venir a l'escola amb barret; així començava el carnaval! Diferents consignes que el Rei Carnestoltes controlava
de ben a prop, van omplir tota la setmana. Amb l'objectiu de fer
viure les tradicions a l'escola, les activitats més enllà de les
explicacions oportunes es van completar amb màscares i vestimentes
que van estimular la imaginació i la creativitat.
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JORNADA DE JOCS TRADICIONALS AMB EL CEIP
LA BENAULA
ls alumnes de Cicle Inicial de la nostra escola i els alumnes del
CEIP Benaula han realitzat una trobada de jocs tradicionals al
pavelló
del
poble. Durant
aquest dia, nens i
nenes
d'ambdues
escoles han fet noves
amistats, han retrobat
antics companys, han
conegut jocs tradicionals propis de la nostra cultura i, sobretot,
han gaudit plenament
d'aquesta
activitat
esportiva i lúdica.
Aquest esdeveniment
ha estat organitzat per
l'àrea d'educació física
dels dos centres, dins
el Pla Català de
l'Esport a l'Escola ■
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EL PLA CATALÀ DE
L'ESPORT
olem aprofitar aquest
número de l'Aquae per
parlar-vos de què és i com
funciona el Pla Català de
l'Esport, en funcionament des de
fa dos anys al CEIP Sant Esteve i
que, des del primer moment, ha resultat
un èxit pel que fa al nombre de participants.

V

QUÈ ÉS EL PLA CATALÀ
DE L'ESPORT?
El Pla, impulsat pel Departament d'Educació i la
Secretaria General de l'Esport, té com a objectiu posar a
l'abast de tots els/les alumnes la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes
activitats per contribuir a la formació personal i cívica
dels nostres infants i joves. Es pretén incrementar la participació en aquestes activitats en horari no lectiu, de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària. El pla vol fomentar la participació per damunt de la
competitivitat i destacar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant-ne l'accés de tots
els nens i nenes, amb especial incís entre els col·lectius
que presenten més dificultats a l'hora de practicar
esports, per això és important recalcar que les activitats
són totalment gratuïtes pels alumnes. És també un
objectiu del Pla contribuir a la formació en valors com la
tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació i el treball en equip i l'adquisició d'hàbits saludables
que contribueixin a un millor benestar.
COM FUNCIONA A LA NOSTRA ESCOLA?
La proposta de posar en marxa el Pla va arribar al
Consell Escolar del centre per iniciativa de l'AMPA i
s'ha pogut dur a terme, en gran part, gràcies a la
col·laboració dels mestres d'educació física, responsables de la planificació de les diverses activitats que
es duran a terme de setembre fins a juny.
El curs passat, 48 alumnes van inscriure's per participar en les diverses activitats del Pla: l'atletisme i les
activitats multiesportives, que proposava un recorre-

gut per divesos
esports com ara
bàdminton, indiaques,
voleibol,
acrosport, esgrima
o bàsquet.
Paral·lelament, es
va organitzar la I
Jornada al Centre
d'Alt Rendiment de
Barcelona,
també
una trobada de danses pels els alumnes
de cicle mitjà conjuntament amb les escoles de Cassà,
Quart, Llagostera i Riudellots i, finalment, en col·laboració amb aquests mateixos centres, es va fer una
Trobada Esportiva entre els alumnes de cicle superior.
Enguany, les activitats que constitueixen el Pla al nostre CEIP novament es divideixen en modalitats esportives individuals i col·lectives. Els 69 alumnes que hi
ha inscrits aquest curs, poden practicar una o bé les
dues modalitats. D'aquesta manera, els dilluns i dimecres, 54 nens i nenes fan atletisme de 5 a 6 al pati de
l'escola i els dimarts i els dijous, a la mateixa hora, 46
alumnes practiquen la modalitat d'esports col·lectius,
aquesta vegada fent voleibol, hoquei i beisbol. També
hi ha 6 alumnes que han escollit l'opció de jugar a
escacs.
El Pla preveu, com en la darrera edició, l'organització
d'altres activitats paral·leles relacionades amb l'esport: durant aquest segon trimestre, s'ha dut a terme
una sortida conjunta amb alumnes del CEIP La
Benaula per practicar jocs tradicionals i s'ha previst
l'assistència a una trobada de danses; els alumnes de
cicle superior participaran a les jornades esportives
que s'organitzaran amb d'altres escoles i en diverses
curses de cros. També està previst fer una sortida a les
pistes d'atletisme de Lloret de Mar, per visitar-ne les
instal·lacions i fer-ne ús aquell dia i finalment s'ha
planificat la participació d'alguns dels alumnes als
Jocs Esportius de La Selva en la competició d'escacs.
Així doncs, un cop consolidat al nostre centre el Pla
Català de l'Esport, ens sentim doblement satisfets,
d'una banda estem convençuts que es tracta d'una
molt bona iniciativa que beneficiarà l'escola i els nostres fills en particular, i de l'altra, la bona acollida i l'èxit de participació que sempre compensa, i de bon
tros, la feina feta. ■
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DONES PER CALDES
ssistència al Curs del Programa
ENDE 2008, certificat de seguiment i aprofitament de la formació emès per la Secretària de
Telecomunicacions i societat de la
informació, que s'ha impartit al
Pla de l'Estany, en acceptació de l'equip informàtic
facilitat per l'Institut Català de
les Dones.
Dia internacional contra la
violència envers les dones
El dimarts, dia 25 de
novembre de 2008, a les 8 del
vespre, al Casino Municipal de
Caldes de Malavella,
l'Associació Dones per Caldes
i Xarxa de Dones, amb el
suport de l'Ajuntament, hem
organitzat un acte commemoratiu, consistent en una
taula rodona sobre “ La violència de gènere i la seva
prevenció “, on hi ha participat: Lídia Vázquez, treballadora social de Caldes, Margarita Montiel, advocada

Per finalitzar l'acte , l'alcalde, Sr. Joan Colomer, va
llegir el MANIFEST que han signat conjuntament les
institucions públiques de Catalunya, el govern de la
generalitat, les diputacions i els ajuntaments, condemnant totes les manifestacions de violència masclista.
A més, es va preparar i va estar penjat durant tot el
dia en el balcó de l'Ajuntament, un llençol que duia
tants llaços com víctimes de la violència de gènere, hi
ha hagut durant aquest 2009, amb la inscripció “JA
N'HI HA PROU!!!“ ■

del torn d'ofici de víctimes de violència de gènere i
Ester Mas, psicòloga del servei d'atenció psicològica a
víctimes de violència de gènere del Consell Comarcal
de la Selva que han explicat als assistents la situació
actual en aquest tema i quin suport es dóna des de
l'administració.
També han explicat la seva experiència amb l'administració, una testimoni que ha patit la violència de
gènere, a la qual agraïm molt la seva participació, perquè som conscients que no és fàcil.
Finalment es va obrir el torn de preguntes i alguna
de les assistents, que també ha estat víctima de la violència masclista, va compartir la seva experiència.

vivim la sexualitat i els nostres drets que ens donaran
la base per poder gaudir de la sexualitat d'una manera
més lliure i responsable amb una mateixa.
“La salut sexual s'observa en les expressions lliures
i responsables de les capacitats sexuals que propicien
un benestar personal i social, enriquint d'aquesta
manera la vida individual i social. No es tracta sols de
l'absència de disfunció, malaltia o discapacitat. Per
aconseguir la salut sexual és necessari que els drets
sexuals de les persones es reconeguin i es garanteixin.
OMS, 2001. ■
Per informació i inscripcions a:
donespercaldes@hotmail.com, o bé al telf. 629 975 273

A

n cop recuperats de les dues setmanes de
vacances de Nadal i Reis, tot l'Esplai
torna a la seva normalitat i les activitats
dels associats prenen forma en cada un
dels treballs que tenien començats en
aquests curs, que es va iniciar el mes de
setembre i, com sempre, es clouran el mes de juny. És com un
peix que es mossega la cua, és un cicle que des de fa deu
anys dóna vida al nostre Esplai, que va de setembre de l'any
present, fins al juny següent i... , que sigui per molts anys.
Dels setze cursets que s'hi desenvolupen, avui he posat les
fotos de dues activitats: una és la de labors: cosir, fer calats,
punt de creu, etc.. Que tenen de responsables i professores la
Rosa Ma. Coll, vocal de la junta actual i la Roser Blanes, la
nostra tresorera.
En l'altra activitat, les manualitats, es pinten objectes de
vidre, ampolles, garrafes, figures o qualsevol objecte de fusta
o ferro. També peces de roba, com bruses, xals, mantells o bé
quadres de penjar, etc.. algunes alumnes pinten figures de
guix, o de marmolina i també es treballa el plom, activitat
més professional.
Així de mica en mica, anirem presentant tots els cursets
que diàriament es desenvolupen dintre de l'Esplai, donant
cabuda a tots els socis que vulguin gaudir d'alguna activitat
que els agradaria aprendre o desenvolupar.
Des d'aquí fem una crida a qui estigui interessat o interessada en qualsevol de les activitats següents: Manualitats,
puntes de coixí, labors, punt de mitja, Patchwork, català,
anglès, relax, taller de memòria, tertúlia literària, lectura de
teatre, conversa, cantar per cantar, comentar pel·lícules, informàtica. Us hi esperem. ■

P

Sebastià López. Vice-president
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ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
El taller de mitja, amb la Rosa Ma. Coll, a
la dreta, ensenyant i rectificant uns punts
d'una de les alumnes.
El taller de labors, amb la professora, la
Roser Blanes, al mig.
Taller de manualitats amb la professora,
Carme Sáez, dreta.

XERRADES SOBRE SEXUALITAT
Estem preparant tot un seguit de xerrades sobre sexualitat. La primera va ser “La dona sexual“ i es va dur a
terme el divendres 20 de març, a càrrec de Marina
Castro i Leonarte, psicòloga col. 13746 , sexòloga i
terapeuta de parella.
La sexualitat ha estat un tema tabú, això ha afavorit el desconeixement, les pors i la falta de comunicació. En aquesta xerrada coneixerem com som, com
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L'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA COM A ESPAI DEDICAT
A LES DONES
octubre i novembre de 2008
passats, vaig oferir el
Curs anomenat
“Expressió Artística i
Coneixement
Personal” per a
dones. El col·lectiu “Xarxa de Dones” de
Caldes de Malavella em va invitar a portar
a terme aquesta experiència, després d'una
breu experiència introductòria en format
taller, portada a terme uns mesos abans.
En la presentació de l'activitat, vaig parlar de la necessitat que les dones d'avui dia,
tinguin un espai d'experimentació i reflexió
propi, ja que -independentment de l'edat o
altres factors- gairebé no compten amb
temps per dedicar-se a elles mateixes. Les
dones que van assistir tenien innumerables responsabilitats i activitats i hi havia una cosa en comú en quasi
totes: es fan càrrec d'aspectes d'altres persones (fills/es,
marit, mares/pares, nets/es, etc.). Moltes d'elles es dediquen a mantenir una llar neta i que funcioni, donar de
menjar, fer la compra, etc. A més, moltes d'elles tenen
feines professionals diverses. Molt sovint, donem per
descomptat que tot allò “s'ha de fer” i d'aquesta manera “invisibilitzem” i infravalorem aquestes generoses
tasques del dia a dia.
Amb tot això com a rerafons, unes 12 dones van
assistir de forma més o menys regular a les quatre sessions de dues hores que vàrem programar els divendres
a la tarda a la Sala Annexa de la Casa Rosa. Per cert,
aquest espai s'ha adequat estupendament a l'activitat.
El grup va fer diversos exercicis d'expressió corporal, expressió escrita, expressió plàstica (amb dibuix,
col·lage, pintura...), a més de parlar, reflexionar i compartir diversos aspectes dels seus sentiments i experiències tant a les seves vides com més específicament
les produïdes dins del curs.
A nivell col·lectiu, s'ha de dir que el grup ha mostrat molt interès en treballar amb l'expressió artística,
encara que moltes participants, mai havien experimentat amb algunes tècniques i materials. Ha estat molt
il·lusionant veure dones que essent ja àvies, dibuixaven i reien mentre feien un “còmic” sobre una situació
concreta a la seva vida. Aquest grup ha estat especial-

L'
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XARXA DE DONES DE CALDES

per reivindicar millores en les seves condicions de treball, davant la negativa de l'empresari a atendre les
seves demandes, es van tancar a la fàbrica, i posteriorment es va declarar un incendi on totes, les 129
dones varen morir.
Aquest fet important, no va ser exclusivament el
detonant de la celebració del 8 de març, sinó aquesta
celebració s'ha d'emmarcar en un context històric més
ampli i ideològic.
Va ser Clara Zetkin (1857-1933) líder del moviment alemany de dones socialistes que va proposar a
l'any 1910 organitzar la celebració d'un Dia

Internacional de la Dona, de fet es va inspirar en el
Women's Day que les socialistes nord-americanes, portaven celebrant des de l'any 1908, amb la finalitat de
reivindicar el dret al vot de les dones.
La 1ª celebració del Dia Internacional de la Dona es
va fer el 1911. Més d'un milió de dones varen participar demanant el dret al vot, a ocupar càrrecs públics,
el dret a treballar i a la formació i l'acabament de la
discriminació en el treball
Informació extreta d'Ana Isabel Álvarez González,
Los Origenes y la celebración del dia Internacional de
la Mujer, KRK - Ediciones. Oviedo. ■

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC

ment obert a experimentar coses noves i ha mostrat
una inclinació especial pel moviment i l'expressió corporal. Es podria dir que ha estat un grup dinàmic.
Un dels “fils conductors” del procés creatiu ha estat
la realització d'un “Diari Visual” en el què, començant
per elaborar una portada i una contraportada amb tècniques plàstiques mixtes, cada participant ha anat representant aspectes del seu interior amb imatges i paraules.
Durant les setmanes del Curs elles han elaborat aquest
Diari Visual i l'han portat l'última sessió, rebent una
avaluació mitjançant metàfores de tipus poètic.
Agraïm a Xarxa de Dones per organitzar aquesta
iniciativa que creiem que ha estat molt satisfactòria.
Esperem que aquest tipus d'iniciatives continuï en un
futur a Caldes de Malavella.
Arturo Solari. Artista plàstic, educador i art terapeuta

EL 8 DE MARÇ
El 8 de març vam celebrar Caldes el Dia Internacional
de la Dona. Vam fer un acte conjunt entre Ajuntament,
l'Associació de Dones per Caldes i la nostra associació,
Xarxa de dones de Caldes de Malavella, tal com vàrem
fer ja l'any passat. L'acte va consistir en la lectura de
contes i poemes a càrrec de Mariela Valiente i en
actuació de percussió amb Tam Mauriki Tam.
Una mica d'història sobre el 8 de març:
L'any 1908, unes treballadores del sector tèxtil de la
fàbrica Cotton de Nova York, es van declarar en vaga

Esmorzar de xocolata i melindros en el dia de Nadal

n any més i un de menys, depèn
de l'edat i l'estat d'ànim de cadascú, però el temps com sempre
imparable. Enrera queda un 2008
complex, enrarit, que ha donat pas
a un 2009 ple d'incògnites i incerteses. Però com diu el poema de Joseph Rudyard
Kipling, “no defalleixis”. I amb aquest consell comencem a parlar de Franciac.
S'ensuma l'olor de poble. És dia de Nadal, els veïns
“fent-la petar” al voltant d'una taula proveïda de xocolata desfeta amb neules i melindros. A vegades amb
petits grups, d'altres fent rotllana parlant de velles tradicions perdudes, de l'impacte i els avantatges de la nova
autovia, del futur amb l'imminent arribada de la pota de
l'eix transversal al poble, dels veïns més grans que ens
han precedit, dels “valents” que encara han aguantat un
hivern més, del qui pateixen... Que bonic és dedicar un
temps a conversar amb els que t'envolten.

U

Em ve a la memòria una tradició gairebé oblidada:
“parar la fresca”. Els veïns més propers ens reuníem als
vespres d'estiu, quant els aires condicionats no havien
entrat a les cases de la vila i els veïns teníem temps
(tot i haver-se d'incorporar a la fàbrica al torn de les 5
del matí). Els més menuts jugàvem, sovint posant
cullerada quan els germans més grans començaven a
coquetejar amb les veïnes i els pares i avis parlaven.
Franciac continua tenint aquesta essència. Es va
perdent, però encara es manté.
L'associació de veïns també es relaxa, però no a
l'estiu, sinó ara en aquests mesos d'hivern. Tenim
temps per preparar l'assemblea del mes de març i l'arrossada a l'abril (a la que esteu tots convidats.
Recordeu que és l'últim diumenge d'abril!).
És bo aparcar momentàniament les obligacions pròpies de l'associació i de la comissió per dedicar-nos a la
nostre benvolguda rutina, sempre sabent que aviat ens
tornarem a trobar per parlar del nostre petit gran poble! ■
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em publicat un llibre sobre els
primers deu anys de la coral, de
com vàrem començar i de quina
manera l'entitat s'ha anat consolidant al llarg del període 19962006.
A l'Agrupació Coral de les Comarques Gironines hi
ha inscrites més d'un centenar de corals, de tots els
nivells, de grans, juvenils i infantils. Algunes, com les
de Palamós o la de Palafrugell tenen una llarga història, però la majoria són recents, com la Coral Tribana
de Salt, que enguany celebra el seu Xè aniversari.
Nosaltres, els Cantaires de Caldes, en portem 12 i ara
surt a la llum un petit llibre on expliquem els
nostres orígens i com
hem evolucionat musicalment, vinculats sempre
amb el poble. L'opuscle
inclou a més dos discs
enregistrats en directe, de
dos concerts molt significatius:
El Concert de Festa
Major de l'any 2006, en
el que vàrem programar
un recull de les cançons
més representatives que
havíem interpretat durant
els deu primers any, i el
Concert Coral Simfònic
del dia 2 de juny del
2007, amb el que vàrem
cloure els actes preparats
per a celebrar el nostre Xè aniversari. En aquella ocasió cantàrem conjuntament amb les corals Sol Ixent de
Fornells i Josep Ruhí de Bescanó, acompanyats per la
prestigiosa Camerart-Orquestra del Maresme.
En el llibre, que està dedicat als socis de l'Entitat,
expliquem la nostra activitat al llarg d'aquests deu primers anys: les primeres Cantades de Goigs per
Setmana Santa, els concerts de Sant Esteve i de Festa
Major, el de l'Aplec de la sardana, la Trobada anual de
Cant Coral que organitzem cada any, etc. També, com
hem anat creant les seccions Infantil i Juvenil, el nostre repertori, els enregistraments musicals, la nostra
relació amb altres entitats de Caldes i un llistat de
totes les actuacions que hem fet, amb especial ressenya
de les més emblemàtiques.
Quan vàrem fer l'exposició a Cal Ferrer de la plaça,
per la Festa Major del 2006, vàrem recopilar força

H

documentació (fotografies, programes de mà
antics, cartells, objectes...) que, en bona part, queda
recollida en aquesta obra. Molts amics de Caldes ens
han cedit material, sobretot fotogràfic, per nosaltres de
gran interès. Com que en el llibre no consta l'autoria
de les fotografies aprofitem ara per agrair especialment a en Josep Canet les excel·lents imatges, entre
d'altres, de la coral Infantil, i a l'Albert Torrent per
seves fotos del Concert Coral Simfònic, també a més
d'altres.
Destaquen els escrits de dues persones que ens
coneixen bé i que tenen molt a dir des del punt de
vista musical. L'Antoni Mas i en Jordi Colomer, dos
músics de primera línia que han seguit la Coral des
dels seus inicis, ens parlen de la història de la música a
Caldes, i de com ha sorgit i evolucionat el cant coral a
Catalunya a partir de les seves arrels europees respectivament.
No trobareu aquesta edició a les llibreries perquè
l'hem feta pensant en obsequiar als nostres socis, a les
altres entitats del poble, als col·laboradors i a altres
agrupacions corals amb les que tenim oportunitat de
celebrar concerts conjuntament. La persona interessada en adquirir-ne
algun exemplar ho pot
fer contactant amb
nosaltres, els Cantaires
de Caldes. El llibre ha
estat possible pel patrocini de l'Ajuntament, que
ha finançat una part
important del cost, i
també per la col·laboració de la Diputació.
Com que volíem que el llibre resultés atractiu
varem contractar els serveis de l'Olga Vilarrasa, per a
fer-se càrrec del disseny i maquetació del llibre amb
els dos discs. Ella ha tingut tota la paciència que cal
en aquests casos: captar la idea que teníem entre
mans, elaborar un disseny global, de la primera a la
darrera pàgina, avenir-se als inevitables i inacabables
retocs abans de donar per acabada la feina etc. Creiem
que ho hem ben encertat. Finalment indicar que l'enregistrament dels dos concerts l'ha fet en Robert
Gázquez i cal aclarir que en el moment de fer les gravacions ell no comptava pas en que fossin editades.
Enregistrar una coral en directe no és fàcil i menys
amb un equip casolà. No s'ha pretès una qualitat de
so excel·lent, però el resultat té un gran valor documental. ■
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CORAL CANTAIRES DE CALDES

COLLA GEGANTERA DE CALDES DE MALAVELLA
“L'EMÍLIA QUIRINA I EL SECRET DE L'ÀMFORA” TERCER CONTE DE LA COLLA GEGANTERA

Presentació del conte

l 14 de desembre
passat, dins del
marc del Mercat
de Nadal de
Caldes de
Malavella, malgrat la pluja, la Colla Gegantera
vam presentar el tercer conte de la
col·lecció Coneguem els gegants.
Aquest tercer conte porta per títol:
L'Emília Quirina i el secret de
l'Àmfora. El conte ha estat una realitat gràcies a l'aportació voluntària
d'unes empreses de les rodalies, a
qui aprofitem altre cop per donarlos el nostre agraïment. Ha estat
escrit per l'Anna Macias i els dibuixos són de l'Albert Casanovas.
L'acte va consistir en la presentació per part d'en Jaume Turró,
membre de la Colla i autor del pròleg d'aquest tercer conte, i la descoberta de la portada gegant del
conte, de la qual en són protagonistes la Seclina i la Teodòsia.
L'acte va comptar amb la presència
del regidor de cultura Jordi
Campeny i de l'atenta mirada d'un

E

munt de paraigües, sota els quals
s'hi amagaven els nostres més
fidels seguidors, ansiosos ja per
poder ser els primers de descobrir
la història que va acompanyada
d'uns fantàstics dibuixos.
Segons paraules de la pròpia
autora, aquest conte és una petita
història on les principals protagonistes són les dones de la Colla
Gegantera, la Teodòsia, l'Emília i la
Seclina, en connexió amb el segon
conte, on els protagonistes són els
homes de la nostra família. Les
dues situacions es produeixen
simultàniament. La intenció d'aquest tercer conte
és que els nens, mitjançant una divertida i misteriosa història, vagin
coneixent els nostres protagonistes i l'entorn i la
tradició de Caldes. Aquest
conte va dedicat als savis
avis i a totes les entitats
de Caldes que treballen
desinteressadament per al
nostre municipi.

El mateix diumenge i dins els
actes de la Marató els de la Colla
vam fer una cercavila de Nadal
cantant Nadales. La Seclina i en
Maurici van ser els responsables de
recollir les donacions que es van
destinar íntegrament a la marató de
TV3· juntament amb una aportació
de la Colla. També vam donar 10
contes per a les paneres de la Quina
Pro-Marató del Futbol Sala Femení.
Vam cloure l'any amb el tradicional berenar per a tots els membres de la Colla.
La Colla Gegantera ha fet donació de contes a la Biblioteca
Francesc Ferrer i Guàrdia, al CEIP
Sant Esteve, al CEIP La Benaula (un
llibre per classe de P3 fins a Segon
de Primària i per a la Biblioteca), a
La Llar D'infants i a les Monges.
Comencem el nou any amb
moltes ganes i ens podreu veure
com sempre participant al
Carnestoltes. Més endavant ja us
anirem informant de les nostre sortides i de les novetats perquè el
2009 hi haurà moltes novetats! (qui
sap si un altre conte o..., ai! No ho
digueu a ningú!)
Si voleu seguir-nos de més a
prop i està informats de les nostres
activitats, podeu connectar-vos al
nostre web: www.caldesdemalavella.cat/gegants ■

Cercavila de Nadales
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ASSOCIACIÓ IKALD

COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA (CAL)

envolgudes caldenques,
benvolguts caldencs. Des
de l'Associació Ikald us
volem informar breument sobre les activitats
que hem dut a terme els
darrers mesos. El curs de ceràmica, que ja és
un clàssic, ha tingut molta acceptació. El de
bonsai també ha estat intens en quant a la
quantitat de persones que hi assisteixen, tantes
que el local de l'Associació ha quedat petit i
l'hem hagut de fer al Casino Municipal que
molt gentilment ens ha cedit l'Ajuntament. El
curset de flor seca i premsada ha tingut una
assistència força generosa. I, finalment, el curs
d'Ikebana que comença a l'octubre i s'acaba el
mes de juny. Les classes són de dues hores el
primer divendres de mes. Qui hi estigui interessat encara s'hi pot incorporar. Us volem
recordar que tenim professora nova vinguda
de l'escola Ikenobo (Ikenobo) de Barcelona.
Tots els treballs que s'han fet durant l'any els podreu admirar a l'exposició que durant els dies de
Setmana Santa estarà al Casino Municipal. Hi convidarem tothom el dijous Sant a les 5 de la tarda,
moment en què les autoritats ens faran la inauguració. No us ho perdeu! ■

B

L'ESPIGA SOLIDÀRIA
Espiga solidària va
rebre el 23 de gener
passat el premi Sant
Fèlix de les mans
del bisbe de Girona,
Francesc Pardo.
Aquest és el tretzè any que la Delegació
de Mitjans de Comunicació del bisbat
convoca el premi que reconeix la tasca
d'acció social, humanitària, docent i de
promoció que porten a terme en l'àmbit
territorial de la diòcesis, persones i entitats cíviques, parroquials, humanitàries i
educatives, generalment poc conegudes i
reconegudes.
Els premis es materialitzen en una escultura creada
expressament per l'artista gironí Josep Perpiñà i Citoler
corresponent al campanar de l'església de Sant Fèlix la
Major.
Reunit el jurat que presideix el vicari general, es va

L'
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concedir ex aequo al Banc
d'Aliments i a l'entitat l'Espiga
Solidària. L'altre premi va ser
atorgat al Centre Infantil i juvenil
de la parròquia de Santa Eugènia
de Girona.
L'Espiga Solidària va començar
a Caldes de Malavella fa cinc anys
i recull aliments i roba que es
reparteixen íntegrament a persones i entitats que ho necessiten i
treballen en estreta col·laboració
amb el Banc d'aliments. També
atenen peticions de la demarcació
de Barcelona. L'any 2008 vam atendre 26 entitats i
vam rebre productes de més de 30 empreses. Si voleu
més informació o hi voleu col·laborar, truqueu als telèfons 972472107 o 676746336 ■
Miquel Vicens i Cardona, secretari

agradaria comentar una
anècdota que vaig
viure a Caldes recentment i que reflecteix la
poca autoestima que
tenim els catalanoparlants. No és un retret al comerç en qüestió perquè, per
desgràcia, aquesta actitud es pot fer extensiva a la que
tenen molts catalans. Per tant és un toc d'atenció
general a tots els que ens estimem la nostra llengua.
Feta la introducció m'explico:
Vaig rebre d'un establiment del poble una carta
adreçada a mi i a un altre seguit de persones. La meva
sorpresa va ser comprovar que el redactat no estava fet
en català. Em vaig dirigir a aquest establiment estranyat i em van argumentar que en alguna ocasió s'han
trobat gent que no entén el català i que per això ho
fan en castellà. La resposta encara em deixa més bocabadat. Perquè una persona ha dit que no entén el català (recordem que segons l'Estatut tothom té l'obligació
de saber el català) renunciem a fer servir la nostra
llengua!
La cosa no es queda aquí: Jo comento que és molt
trist que pel fet de deduir que un client no entén el
català deixem de parlar-lo. Em responen que ells tenen
un negoci, que la pela és la pela, i que no poden permetre's el luxe de renunciar a clients pel fet de parlar
o escriure en català. Sorprenent! Resulta que parlar el
català a Catalunya representa un perill pels negocis!
Els pregunto quants clients poden perdre pel fet de
parlar la llengua del país i els afirmo que jo a tothora i
a tot arreu, a la feina o en la meva vida privada procuro parlar sempre en català. Em responen que sóc
jove i que no ho entenc, que quan sigui gran ja ho
comprendré. Em diuen que comparteixen les meves
idees però a la vida quotidiana, les postures “radicals”
no són bones.
Em pessigo la galta però estic despert i realment he
viscut aquesta situació. No ho entenc. Resulta que
demanar que m'enviïn una carta en català és ser “radical”. Resulta que defensar poder viure íntegrament en
català al meu país és ser “radical”. I el més gros és que
aquestes declaracions no vénen d'emissores i cadenes

M'

Cartell de l'última campanya de la Generalitat
per fomentar l'ús del català.

de Madrid sinó que les tenim implantades nosaltres, els
catalans. Tenim tan arrelats aquests prejudicis i aquest
sentiment d'inferioritat que un estudi
recent de la
Generalitat ens revela que més del 70% dels catalanoparlants renunciem a la nostra llengua quan algú se'ns
adreça amb un altre idioma. Som conscients de quin és
el missatge que els donem? Ni més ni menys els diem
que el català no serveix per a res! És el que volem o
reivindicarem d'una vegada per totes que sigui el català la llengua comuna i compartida per tots, autòctons i
nouvinguts?
A qualsevol país normal, la llengua d'ús social és la
pròpia: A Madrid es fa servir el castellà, a París, el
francès, a Londres, l'anglès i a Berlín, l'alemany. Per
què a Catalunya en molts de casos renunciem a la nostra llengua? És el moment de reaccionar. La supervivència del català passa per l'ús social en tot moment i
a tothora. Ho assumirem o bé deixarem que la nostra
llengua vagi quedant relegada cada a usos cada cop
més reduïts i marginals fins al punt de desaparèixer?
Per cert, al final vaig aconseguir el compromís que
la propera carta que rebi serà bilingüe... Més val això
que res... ■
Albert Torrent, president de la CAL
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n any més el desembre es va
realitzar el festival per la
Marató de TV3 per recaptar
fons destinats enguany a les
malalties mentals. Com a edicions precedents les nenes de
la secció de patinatge i els clubs convidats van fer
gaudir al públic assistent amb les seves actuacions
i, a la vegada, es va aprofitar l'acte per fer la presentació oficial dels nens i nenes de la secció d'hoquei i escoleta .
Com a gran novetat hem de destacar que a
mitjan mes de desembre la secció de patinatge del
Club Patí Caldes esdevé una entitat independent
amb el nom de Club patinatge artístic Caldes i en
el ple de l'Ajuntament del dia 29 de desembre de
2008 s'aprova per unanimitat reconèixer-la com a
entitat d'interès municipal. El dia 28 de gener de
2009 es fa la primera assemblea de socis en la
que es presenta la nova Junta, les activitats i
competicions on participaran les nenes (nivells de
preliminar, promoció, iniciació i grups xou ) i l'aprovació dels pressupostos per a l'exercici 2009.
Aprofitem l'ocasió per informar que tots el
nens i nenes majors de 4 anys que estiguin interessats en el món del patinatge artístic es poden
apropar al pavelló municipal els dilluns, dimarts i
dijous o bé consultar el nostre web a www.galeon.com/caldespatinatge. Fins aviat! ■
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CLUB PATINATGE
ARTÍSTIC CALDES

CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES

U

quest any es
compliran
cinc anys de
la formació
del Club
Voleibol
Joves Caldes. La gent que forma
part d'aquest club pot estar satisfeta ja que s'ha aconseguit que el
voleibol sigui un esport referent
al nostre poble. De totes maneres, som inconformistes i per
això seguirem treballant perquè
tota la gent que estigui interessada pugui gaudir del nostre esport. Un
dels grans reptes que ens plantegem es
poder consolidar els nostres equips

A

El Blog del grup

femenins (cadet, juvenil i sènior) i poder
algun dia, formar un equip masculí.
Per tal d'informar el nostre treball, el
Club Voleibol Joves Caldes ha creat un blog
on es poden recollir els horaris i resultats
dels encontres que disputen els nostres
equips, anècdotes i notícies sobre el club.
Podeu accedir-hi a través de l'adreça:
http://cvjovescaldes.blogspot.com/ ■
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CLUB PATÍ CALDES
TEMPORADA 2008-09

LA COMPETICIÓ ESPORTIVA
stem immersos en
plena temporada
esportiva, els
equips estan suant
la samarreta de
valent i això es
nota en les classificacions i en la
qualitat del joc del CE Caldes.
L'equip Sots-21 masculí està
entre els primers (16 partits jugats
amb 11 de guanyats, 5 de perduts i
27 punts); l'equip Júnior masculí
està pel mig de la classificació (16
partits jugats, 9 de guanyats, 7 de
perduts i 25 punts); el júnior femení també està pel mig de la taula
(17 partits jugats, 7 de guanyats, 10
de perduts i 24 punts); l'equip cadet
femení està demostrant que amb
esforç i bona actitud els resultats
arriben (15 partits jugats, 4 de
guanyats, 11 de perduts i 19 punts).
Enhorabona. El Cadet masculí està
entre els tres primers (16 partits
jugats, 13 de guanyats, 3 de perduts i 29 punts); L'Infantil masculí
està primer i lluitant pel campionat
en la fase final (5 partits jugats,
4de guanyats, 1 de perdut i 9
punts; i el pre-Infantil masculí ”ahí,
como un jabato!” també en la fase
final (4 partits jugats, 1 de guanyat,
3 de perduts i 5 punts).
Malgrat que sempre es pot millorar i estar més concentrats en el
partit i en la disciplina de l'equip, el
més important, continua sent aconseguir que els nostres jugadors estiguin orgullosos de ser l'ànima del
club de bàsquet del seu poble i que
aquest orgull faci, per què no, que
aquest sigui el club on jugaran i
faran esport els seus germans i els
seus fills; els nostres néts.

E

LES FESTES
Aquest any, com cada any des
de la fundació del Club, hem tingut
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la possibilitat d'acostar-hi l'art.
Hem tornat a demanar al Taller
Ocupacional Ntra. Sra.
Montserrat de Caldes de
Malavella, que ens dissenyés la
felicitació de Nadal i, com ja
ens tenen acostumats,
l'han brodat!. Moltes
gràcies!!
Com a novetat, el
Club va demanar una
petita col·laboració als
jugadors júnior i sots-21
en la venda de loteria de
Nadal. Volem agrair
aquells que van col·laborar i van comprendre
que el Club el fem tots, i
als que pensen que això
es cosa dels papes o que
no va per ells, demanarDalt: Postal feta entre el Taller Ocupacional Ntra. Sra.
los que s'impliquin una
Montserrat i els jugadors júnior i sub-21. Baix: La feina
dels anotadors i cronos és important
miqueta en les accions
puntuals en les que el
Club necessita d'ells.
informats de la gestió econòmica
ordinària del Club i atès que l'assisLA INTENDÈNCIA
tència a l'Assemblea general no va
En cada partit i en cada cap de
ser multitudinària, aprofitem aquessetmana que es juga a casa, a la
tes línies, per anar-vos informant
pista, hi ha la taula on es fa l'acta.
de diverses despeses de gestió.
Per participar a la competició és
Despeses mitges d'arbitratge i
condició sine quanon que es realitzi
taules per cap de setmana: 150
l'acta del partit per auxiliars de
entre àrbitres (arbitratge + desplataula qualificats. El Club té la gran
sort de poder comptar amb un grup çament) i taules (auxiliar i crono)
per cap de setmana de competició.
de jugadors que s'han implicat en
El Club vol agrair el suport que
aquesta tasca. Sense ells seria
donen diverses empreses i entitats
impossible tirar endavant els comde Caldes al projecte. Moltes gràcies
promisos de la competició.
a l'Ajuntament de Caldes de
Moltíssimes gràcies per la vostra
Malavella, a la PGA Golf de
col·laboració, anotadors i cronos.
Catalunya, a la Diputació de Girona,
Us recordem que el Club assua Rich Xiberta SA, a Promociones
meix el cost dels jugadors o socis
Viñals SL, a l'Hotel Balneari Prats, a
que estiguin interessats en fer els
la Caixa activitats socials, a
cursos d'auxiliar de taula de la
Construccions Bayé SL, a Capellera
Federació i dóna ajuts pels cursos
Joiers, a la Farmàcia M. Casanovas i
d'entrenadors.
a tot l'equip de Tot Oci. ■
Per tal que els socis estiguin

odem dir que
Caldes va sobre
rodes. Aquesta
temporada tenim
uns trenta nens
que s'han iniciat al
patinatge a l'Escola de Patí del Club
Patí Caldes. Amb totes les facilitats
ofertes pel Club, com la recollida a
les classes o escola, monitors per

P

donar el berenar i posar els patins,
el material a disposició de tots els
nens (patins i proteccions), cada
cop són més els pares que opten
per aquesta activitat. Aprofitem per
animar-vos a provar-ho i a felicitar
els avenços dels nostres esportistes
més petits. També volem agrair la
tasca als nostres entrenadors, en
Josep Martí i L'Emma Roca, a la
Carme Malagelada i la contribució desinteressada d'en
Joan i la Irina.
Els nens de l' Escola d'
Hoquei de Primer Any (nascuts el 2004), i els de l'Escola
d'Hoquei de Segon Any (nascuts el 2003) van participar
el dissabte 20 de desembre en
el 8è Festa Torneig Amics de
Joan Petit a Lloret de Mar.
Aquesta festa és l'homenatge
a aquells nens i nenes que
lluiten, com ho va fer en
Joan Petit, contra un rival
tan difícil com és el càncer
infantil. Jugar aquest torneig
és entendre que, per sobre
dels resultats, hi ha coses
més importants, i per això el
Club Patí Caldes hi assistim
cada any. També han assistit
a la Trobada d'Escoles de
Girona i a la de La Jonquera.
Aquest dia es va aprofitar per
fer un dia social, i tots els
participants van anar a la
trobada amb la seva família
amb autocar i van dinar tots
plegats! Segons ens diuen, va
ser un dia fantàstic.
Els nens de l'Escola de
Patí de Segon any també
estan participant a la Lliga
“Els Petits Cracks”, que és
una Lliga tradicional, però
sense cap tipus de puntuació
ni resultats, on tots els nens
han de jugar per aprendre.

A la categoria de prebenjamí
aquesta temporada, tenim de dos
equips, l'A, i el B . Tots dos estan
competint en la Lliga Territorial de
Girona amb el seu respectiu grup,
tot i que els dos equips fan l'entrenament junts. Val a dir que els més
petits estan guanyant ja algun partit i que des d'aquí els encoratgem
a continuar com fins ara, amb moltes ganes i il·lusió. El grup A, els
més grans i veterans del Club, estan
lluitant per aconseguir la primera
plaça de la Lliga Territorial. Els
felicitem per portar endavant el
nostre Club, ja que, en definitiva,
són ells en qui el Club està confiant
la seva història. Bé, no cal oblidar
l'esforç i dedicació dels nostres
entrenador, en David Cañón, en
Roger Perarnau , en Josep Martí i
l'Emma Roca.
El 14 de desembre, dins els
actes per la Marató de TV3 van fer
la presentació dels nostres equips i
dels seus entrenadors al Pavelló. Es
va fer el sorteig d'una magnífica
panera la recol·lecta de la qual es
va destinar a la Marató.
Si els voleu veure en acció, us
emplacem que vingueu a gaudir
dels partits els dissabtes al Pavelló
Polivalent. Gaudireu dels partits de
Lliga dels Prebenjamins A, B i dels
partits de la Lliga Els Petits Cracks.
Tenim servei de bar.

CONTINUEM AMB ELS MATEIXOS
objectius de formar els 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 Patí Caldes. Si tu també
creus en això, vine els dissabtes a
animar el nostre club, que també és
el teu. Ens veiem al pavelló!
clubpati@caldesdemalavella.cat ■

De dalt a baix: Trobada d'escoles a Girona (grup actual 1r i
2n any Escola d'Hoquei 1r i 2n any) / Grup Escola Patí CEIP
La Benaula / Grup Escola Patí CEIP Sant Esteve
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CLUB EXCURSIONISTA

TEMPORADA 2008-09

EL TEMPS I LA PROGRAMACIÓ

E

l 28 de gener passat, el regidor
d'Esports de la Vila, Israel Luque, ens
comunicava, a la Junta de la UE
Caldes, la decisió presa en el Ple del
dia 16 del mateix mes de construir el,
durant molts anys demanat, camp de
gespa. La notícia, que ens alegra, queda, però enfosquida pel fet de fer-lo a Can Bernardí, a Aigües Bones,
permetent al grup de govern, tal i com opinaven al
BIM de gener esponjar la zona esportiva actual, beneficiant el futbol i tots els clubs i activitats en general
(sic).
Sense voler entrar a valorar aquest suposat benefici
entenem que l'actual
ubicació del camp de
futbol era ideal, tant
per situació com per
infrastructures ja existents que s'hauran de
fer al nou camp que,
així mateix, comporta
un problema afegit de
desplaçament.
Independentment d'aquestes dificultats que
suposem s'arranjaran
amb el temps, tal i
com dèiem al principi
estem contents de la
decisió presa i que
permetrà Caldes deixar
de ser un dels pocs pobles amb camp de futbol
de terra. Per cert que, el que no sabem és què es
farà en el camp de Vall·llobera una vegada
hagin esponjat la zona esportiva.
En la vessant esportiva del Club continuen
les competicions dels equips de futbol base amb
bons resultats (i algun de dolent). Els equips de
futbol 7 han començat la segona fase de les
seves respectives lligues si bé, i a causa de la
climatologia arrosseguen molts partits suspesos.
Cadets, infantils i alevins es mantenen respectivament en 10a., 9a. i 3a. posició de les seves lligues i amb moltes ganes de mantenir el nivell
de joc que fins ara han exhibit, i que ens agradaria
quedés més palès en resultats i classificacions.
I si parlem del primer equip que va iniciar malament la lliga a Primera Territorial ha fet un gran esforç
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d'adaptació a la seva nova categoria i està classificat
novè, al mig de la taula amb vint-i-cinc punts després
de dinou jornades. Esperem que els resultats no es torcin i els sèniors de la UE Caldes mantinguin la categoria sense problemes.
Del desenvolupament final de la temporada us en parlarem en el proper número d'Aquae... ara bé, com que ja
estem preparant la propera volem aprofitar per fer una
crida a totes aquelles fèmines que volguessin jugar a futbol per poder endegar un equip de futbol femení. Les
interessades, poseu-vos en contacte amb la Junta de la
UE Caldes. ■

A dalt el primer equip
A baix l'equip prebenjamí

otes les programacions de
sortides del Club són vistoses. El ventall és ample; hi
ha sortides per a totes les
mides i interessos, per als
més menuts i per als més
grans, per als experts de l'alta muntanya i
per als passejadors d'excursions matinals... I
això gràcies a les reunions de programació
obertes a la participació de tots els socis, on
qualsevol proposta és benvinguda.
Doncs bé, com no podia ser d'altra manera, la programació d'aquest primer trimestre
de l'any també complia amb els requisits per
ser ben reeixida, però vet aquí que, com que
res no és perfecte, aquesta vegada el mal
temps - potser no hauríem de parlar de mal
temps si comptem que les pluges han foragitat el fantasma de la sequera i que, tal com
diu la dita, any de neu, any de bé de Déu ens ha fet la guitza i ha exigit canvis a última hora que, malgrat tot, han estat alternatives prou agraïdes, però no sempre. Així per
exemple, la sortida a Vallter amb raquetes
després d'orientar-se cap al Montseny, que
no és poc i sí més a prop, finalment no s'ha
pogut fer; la sortida a la Canal del Cadí s'ha
reconduït a la Canal de Gra de Fajol Gran
d'Ulldeter; i la popular marxa nocturna s'ha
desviat de camí... En aquest cas, el gran
xàfec amb calamarsa del dissabte 7 de febrer
a la tarda, poc abans de partir va amenaçar
de suspendre la caminada, que es va salvar
gràcies a l'optimisme i el bon fer dels organitzadors, decidits de seguir malgrat les
inclemències meteorològiques fins al punt
previst de Riudellots passant per la pista de
Franciac i evitant així el fangueig assegurat i la mullena de peus del recorregut original... al final, tot va
acabar amb un èxit rotund: 109 participants i un gran
àpat tal com s'havia programat.
Per acabar d'arrodonir aquesta diversitat d'excursions que ha englobat també una visita a les poc conegudes mines de ferro de Celrà, que van ser explotades
des de 1892 al 1918 i on els més petits han tingut l'oportunitat d'iniciar-se en la difícil tècnica de l'espeleologia; i un dels cims inclosos en el catàleg dels “100
cims” com és la Mare de Déu del Mont amb una puja-
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UNIÓ ESPORTIVA CALDES

T

De dalt a baix: Fent espeleologia /Caminant entre
la foscor / La recompensa, el sopar!

da des de Beuda pels límits de l'Empordà i la Garrotxa,
el final del trimestre es presenta amb un parell de propostes molt atractives com són la bicicletada d'anada i
tornada a Vilobí d'Onyar des de Caldes tot descobrint
nous camins del nostre entorn, i la tradicional i cívica
jornada de treball de la botineteja, aquest any amb
calendari del 22 de març, que sempre és una bona
oportunitat de participació ciutadana per a tots els caldencs i entitats, i només amb l'única condició que faci
bon temps, és clar.
Doncs, apa, vejam què ens porta la propera programació. No falteu a la reunió! ■
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flora singular de Caldes

consellsveterinaris

Josep Barnés i Freixas

Lilum Martagon
U

na de les flors més belles
de Catalunya, almenys això
és el que diu la Història
Natural dels Països Catalans
quan fa referència al marcòlic
(Lilium martagon).
És una liliàcia de fulles
vertil·lades i amples, i amb un
raïm terminal molt obert de grans
flors pèndules que fan una olor
forta.. Els sis tèpals, lliures i corbats cap enfora, són d'un color
roig purpuri, amb taquetes fosques a la seva part interna. Del
bulb basal surt una tija esvelta de
fins a un metre d'alçada que porta
a nivells molt separats verticils de
5 a 10 fulles lanceolades, sense
pecíol i de nervis paral·lels.
La distribució del marcòlic comprèn la part septentrional de la península Ibèrica i la major part d'Europa,
coincidint amb l'àrea dels boscos caducifolis. Viu
sobretot als estatges montà i subalpí. Tot i així, més
rar, arriba
també als indrets humits de les àrees submediterrània i mediterrània, com a la comarca de la Selva on es
localitza a racons humits prop de rieres. Al nostre
poble el podem trobar a la riera de Santa Ceclina i en
algun rec del veïnat de Baix, en floració al mes de juny.
Els bulbs s'havien utilitzat com emol·lient sobretot per
fer madurar furóncols. És una espècie protegida en el
PEIN Estanys de Sils, Riera de Santa Coloma i Turons
de Maçanet.
El marcòlic florit és un espectacle a la penombra del
bosc. ■
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CONVIURE AMB UN CADELL

L

es primeres etapes de la vida
d'un cadell son crucials perquè el nostre animal gaudeixi
d'una vida futura estable i
tranquil·la. Les primeres setmanes
aprèn de la mare entre roncs, llepades i mossegades, i dels germans entre jocs. Aquest contacte
amb la seva família de gossos li
serveix per aprendre a relacionarse amb els animals de la seva
espècie. Quan separem el cadell de
la seva mare i germans, ens convertim en la seva família humana, i
és cosa nostra aconseguir que
aprengui certes normes de convivència amb la nostra espècie.
NORMES BÀSIQUES
-Tothom de la casa ha d'estar d'acord amb quines coses es permetran al gos i quines no, i tots hem
d'actuar davant de cada situació de
la mateixa manera. No s'hi val que
uns membres de la família deixin
dormir el cadell al sofà i d'altres
no, el gos es farà un embolic i no
entendrà a qui creure.
-Les coses que pot fer, les pot fer
sempre.
-Les coses que no pot fer, no les
pot fer mai.
-Quan realitzi una activitat desitjada se'l premiarà a l'acte amb el to
de veu, carícies i fins i tot una mica
de menjar (poca quantitat de quelcom molt palatable), d'aquesta
manera l'animem a continuar pel
mateix camí.
-Quan realitzi una activitat no desitjada se'l castigarà amb el to de
veu, ignorant-lo i fent que no aconsegueixi res gratificant a partir de
l'acció no desitjada.
Hem de pensar que es un cadell, i
que no s'ensenya d'un dia per l'altre, ens hem d'armar de paciència,
però no hem de deixar passar
accions que no volem que realitzi
quan sigui gran.

SER INDEPENDENT
Perquè el nostre cadell creixi sa,
s'ha de saber valdre per si sol i ser
capaç d'afrontar els reptes del dia
a dia sense necessitat de la nostra
presència.
-Creació d'una rutina de vida: el
nostre gos estarà més tranquil com
més control tingui d'allò que l'envolta, es per això que és interessant crear un horaris d'activitats
diàries (menjar, bany, joc passeig...) el mes estables possible.
-Premiar estats de calma, no
intentar tranquil·litzar en estats de
nerviosisme ni propiciar-los, perquè si ho féssim enlloc de
tranquil·litzar-lo, estaríem potenciant aquests estats.
-Deixar joguines interactives quan
marxem durant una estona, així
fem que la nostra absència no sigui
desagradable.
No acomiadar-nos ni saludar quan
tornem a casa de manera extremadament efusiva, ens ajudarà a que el
gos entengui la nostra absència com
quelcom normal, no excepcional
Jerarquia: la clau de la obediència
És important saber com funciona el
sistema de jerarquies en un gos:
entre un gos i un humà la relació

sempre serà de superioritat o inferioritat, però seran iguals. És per
això que com animal social que és,
ha d'aprendre a veure'ns com a
“líders” del ramat, cosa que hem
de treballar des de petits.
-Potenciant les postures de submissió (panxa enlaire, morro agafat
tancat...).
-Ensenyar una ordre bàsica: SEU.
-Utilitzar el “programa salari” on
“res es gratis”, amb el qual per
aconseguir qualsevol al·licient:
carícies, menjar, passeig...el gos
ha d'obeir una ordre
-Controlar
estats
d'agressió
(gruny, ensenyar les dents...), no
deixar que guanyi. Evitar els conflictes. Mai ens hi hem d'enfrontar
si no sabem del cert que guanyarem nosaltres la “lluita”. Si guanya
ell, cada vegada serà més difícil
fer-li entendre que som nosaltres
els que manem.
COMPORTAMENTS INACCEPTABLES
No deixem que ens mossegui les
mans: el castiguem, fem seure i
parem el joc.
No deixem que ens posi les potes a
sobre o que se'ns posi a sobre: ens
aixequem o ens girem (de manera
que caigui), no li responem a la
demanda d'atenció (l'ignorem), el
fem seure i quan està tranquil llavors si, l'acariciem.
No donar de menjar abans que
nosaltres, no donar de menjar en
un lloc social important de la casa
(no estar pendents de com menja),
no deixar el menjar a lliure disposició (deixar el plat 20' i retirar-lo),
no deixar que demani menjar, no
donar-li menjar de la taula ni entre
àpats.
Esperem que, si mai teniu un cadell
a casa, aquestes quatre pautes us
siguin d'utilitat! ■

Uetus veterinaris
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vidasocial
Hola amics! Sóc en Pau i us presento la meva germaneta, la Mariona
Puigcercós i Camps que va néixer el 7 d'octubre a les 6.28h del matí, va
pesar 3,725kg i va medir 51cm. Oi que n'és de preciosa?!

els racons

elsracons

de Caldes

Envieu-nos fotos de qualsevol celebració
(naixement, casament, aniversaris...) a:
aquae@caldesdemalavella.cat

eltemps
DADES RECOLLIDES PER JOSEP BARNÉS I FREIXAS, AL VEÏNAT DE BAIX

MES:

NOVEMBRE 2008

MES:

DESEMBRE 2008

MES:

GENER

2009

MES:

FEBRER

2009

DIA TEMP.MAX

TEMP. MIN. PLUJA

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

21,6
17,1
17,3
13,3
16,8
16,7
19,6
18,7
19,1
20,3
20
12,3
16,2
18,7
18,8
18,1
19,5
13,4
17,1
17,2
17,5
13,3
14,2
14,7
14
12,8
11,4
14,1
12,3
12,6

14,7
11,6
1,4
3,9
4,2
7,6
5,2
5,3
3
2,4
9,5
5,9
2,6
-2,2
-1,9
-2
-1,7
-0,1
1,1
-1,2
-0,1
0,3
3
4,8
-0,4
-6
-4,5
0,2
-3,6
4

4
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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

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

16,2
11,6
10,8
11,8
12,2
4,8
4,2
6,3
7,7
9,4
14,2
15,7
14,6
13,5
11,9
14,7
14,7
16,5
18,8
12,6
13,5
14
18,4
16,7
16,4
13,2
14,5
15,5
14,5
13,3
12,3

3,6
4,3
1
-2,3
-4,7
0,9
-2,4
-3,1
1,1
3,8
0,5
-3,5
-4,3
-0,9
-4,1
-2,6
-0,3
-1,4
3,4
3,7
-2,8
-4,1
3,8
8,4
-1,2
3,1
-2,2
-4,2
-1,9
0,6
10,3

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

7,3
6,2
5,6
2,3
7
1,4
0,4
-3,5
-3
6,2
-0,6
-4,7
-2,3
-3,3
2,3
-5
-4,6
-1,6
0,8
2,6
-2,5
-2,9
-1,5
-1,8
2,5
-2,4
-2,3
-2,1

MITJA

MITJA

16,29

2,23

14,2
13,7
14,2
13,5
17,9
15,3
13,6
14,2
12,2
9,7
11,1
11,6
12,8
9,2
8,1
10,8
12
12,5
15,1
14,3
16,4
15,9
15,8
14,5
13,8
9,1
10,3
10,3
8,2
10
11

2,6
-0,6
-4,6
-3
4,3
0,1
5,5
8,1
8,3
-2,3
-6,4
-6
-3,7
3,5
2,1
6
2,4
-2,2
-2,2
-2,4
-3,1
-4,4
-3
-4
-1,9
3,5
7,7
3,4
4,1
2
6

TOTAL

MITJA

MITJA

TOTAL

MITJA

MITJA

TOTAL

MITJA

MITJA

TOTAL

80

12,62

0,64

96

13,05

0,08

58

15,26

0,02

64

6

1

3

8,5
5,5

12
5,5
1

30,5
19
5
7
2

Pluja acumulada durant aquest any: 122 l/m2.
Temperatura màxima del quatrimestre: 1 de novembre (21,6ºC)
Temperatura mínima del quatrimestre: 26 de novembre (-6ºC)
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4
4,5
3
17

0,5
0,5

1

3,5

14,2
13,4
10,8
16,9
15,4
15,2
14,9
12,3
16,2
16,1
10,2
13,6
12,8
13,5
10,3
13,1
16,2
18,3
17,6
14,2
15,5
18
17,5
17,5
15,8
19,7
21,5
16,7

20
7,5
20

10

6,5

24

L'Església parroquial
de Sant Esteve
La recerca d'indrets emblemàtics de Caldes és, a vegades, realment senzilla. Gairebé
sense pensar, simplement deixant-se endur cap al centre neuràlgic del poble, un es
topa amb l'església parroquial de Sant Esteve.
Les absis són d’estil llombard

Un dels dos calderins que hi ha a la façana de l’església

El sarcòfeg amb la inscripció en llatí

sostenen sis arcades. De la
mateixa manera que el campanar, d'estructura quadrada, la
façana és renaixentista i a la
part inferior de cada banda de
la porta principal s'observa un
dels símbols de Caldes, unes
peroles o calderins. Un altre
tret característic és la inscripció que es pot llegir en un sarSant Esteve, a l’absis principal
còfag situat a l'esquerra de la
portalada: “L'any del senyor
1267 el dia sisè dels idus de gener va morir Berenguer Lambardi ben confessat (en Déu), jeu en aquest túmul Berenguer Lambardi, home de feliç memòria. Que la seva ànima gaudeixi de la glòria del paradís en companyia dels
sants, amén. T'ho demano: prega per mi, i dia: parenostre”.

La façana i el campanar

A

quest temple religiós actua com a eix vertebrador del casc antic del municipi, erigintse com una mena d'epicentre per emprendre diversos passejos: cap a la Font de la
Vaca o la rambla Recolons passant, per
exemple, per la plaça del Mestre Mas i Ros; resseguint
les cases d'estil modernista o neoclàssic escampades
pel nucli urbà, adreçant-se cap als balnearis; recorrent la zona comercial del municipi; anant en direcció
a les Termes Romanes i Sant Grau; o enfilant les
Roques per arribar a Can Rufí. Encara que una altra
opció ben agradable, especialment durant el bon
temps, és asseure's a la mateixa plaça de l'església o
jugar amb la mainada al parc infantil habilitat en
aquest sector.
D'estil romànic, apareix en documentació datada l'any
1054, en la qual es fa referència a l'església Santi
Stephani de Calidis. Aquesta és la primera constància
escrita del recinte acompanyat del topònim del poble; tot
i que ja se'n té referència anterior, de la segona meitat
del segle X (l'any 968), quan es va consagrar el temple.
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L’església té tres naus i la principal té 3 arcs

L'execució de diverses modificacions a l'obra inicial ha
fet que la majoria d'elements de l'edifici actual es
corresponguin al segle XVII, encara que l'església
dedicada a Sant Esteve es va aixecar durant els primers temps del romànic. De la construcció original
només se'n conserven els absis, de grans dimensions
i d'estil llombard; a més de la planta basilical, que està
formada per tres naus separades per grans pilars que

Amb el pas dels anys, l'església de Sant Esteve s'ha obert a activitats alienes
a la litúrgia religiosa. Així, a més d'acollir les celebracions que li són pròpies i
l'activitat habitual de la parròquia, l'església parroquial de Caldes també obre
les seves portes per acollir esdeveniments d'una altra mena, com ara els concerts de la coral del municipi. ■
L’entrada és d’estil neoclàssic

Text: Pili Turon / Fotos: Albert Torrent
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Caldes inicia les campanyes de reciclatge de
matèria orgànica i de compostatge

