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Balanç de
l'Open d'Espanya de Golf

Entrem a l'Espai jove Ca la Romana
Llegiu les obres guanyadores del 6è. Concurs de microliteratura
Expliquem les funcions de l'Agent per l'Ocupació i el Desenvolupament Local
Vivències: Maria Xirgo i Morell, la cartera
Entrevista: Sergi Nogué, golfista promesa caldenc
... 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

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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fe d’errades
Per un error no vam mencionar
que el Bisbat de Girona té tots els
drets reservats sobre les fotos de
l'Església parroquial de Sant
Esteve que van aparèixer a la secció “Racons de Caldes” en l'edició
passada de l'Aquae.

Les calorades avançades d'aquesta primavera ens indiquen que està
arribant l'estiu. Època de resguardar-se a l'ombra o a l'aigua durant el
dia i d'aprofitar la fresca del vespre i de la nit per fer activitats a l'aire
lliure. La festa que marca l'inici de l'estiu és a Caldes, com arreu dels
Països Catalans, la diada de Sant Joan, el 24 de juny. Ho celebrarem,
com en els últims anys, amb una revetlla a la plaça Amical de
Mauthausen. També en aquesta data s'inaugura la temporada de la piscina (que s'acaba l'11 de setembre), una bona alternativa per ajudar a
passar millor les hores més caloroses del dia. Hi podeu anar per lliure
en els horaris establerts o apuntar-vos a alguns dels serveis que s'hi
ofereixen, com el curset de natació per a la mainada i l'aeròbic i
l'Aquàgym per als majors de 14 anys.
En l'àmbit cultural, enguany arriba la segona edició dels Glopets d'estiu, una interessant proposta que aprofita un nou espai, els jardins d'en
Pere Vidal (a la biblioteca). Hi podreu veure concerts variats i de qualitat i espectacles adreçats a la mainada (titelles, pallassos, mags…). Tot
amb una ampliació de l'espai i amb la millora tècnica de l'escenari.
Paral·lelament, continuen els vespres de cinema al carrer.
Els joves són dels més beneficiats de l'estiu ja que gaudeixen d'una
àmplia oferta. A part de la piscina i de les activitats lúdiques ja esmentades, poden participar en casals, colònies i campus de diferents tipus i
adreçades a tot el ventall d'edats. Fins i tot, els joves que ho desitgin
podran treballar per l'Ajuntament dins del programa Brigada Jove.
Ja un clàssic d'estiu dels últims anys són les visites guiades dels guies
ufissials. La Remei, en Fonsu i l'Antoniu lluitaran contra tots els elements (i contra ells mateixos) per explicar als soferts espectadors
detalls interessants del nostre municipi.
I, en el repàs d'activitats de l'estiu no ens podíem deixar, òbviament,
l'acte festiu per excel·lència de tot l'any: la Festa Major.
D'alguna manera l'11 de setembre marca el final de la temporada d'estiu i ho celebrarem amb una diada nacional ben alegra i reivindicativa.
Bona part de les activitats citades fins ara estan organitzades per
l'Ajuntament però no hem d'oblidar les entitats que hi col·laboren o que
organitzen activitats per iniciativa pròpia: partits, tornejos, sardanes,
gegants, xerrades, conferències, tallers, espectacles, excursions, el
concurs de pintura... Les entitats, de la mateixa manera que ho fan la
resta de l'any, són un motor d'activitats i uns elements imprescindibles
per dinamitzar la vida social del municipi.
Esperem que Ajuntament i entitats continuïn treballant per donar-nos
tantes opcions per fer coses durant aquest estiu. Us aconsellem que
estigueu al cas dels fullets informatius i del BIM per estar al cas de
tots els actes.
Us desitjo que tingueu un bon estiu, ple d'activitats i de lleure i que
passeu una bona Festa Major 2009.

Albert Torrent i Amagat
Coordinador de l’Aquae

3ae

opinio
actualitat

El racó d’en

Sebastià
RETALLS DE JOVENTUT
Aquest mes d'abril passat
en el banc davant casa seva
estava a correus i vaig veure fent tertúlia amb els que
un calendari amb tres persopassaven passejant o els que
nes que ballaven sardanes. En ja eren habituals del
reconèixer qui eren, vaig fer col·loqui veïnal. Els records
un petit esglai. A la foto,
d'aquell banc ara em vénen
dalt d'una tarima, la Cobla
com si passéssim una
Orquestra Maravella el dia de pel·lícula i nosaltres, tots
l'aplec de Caldes però l'esels veïns, en fóssim els proglai fóra en veure que els
tagonistes. Dels antics veïns
tres que ballaven sardanes
no en queden gaires, però els
enllaçats eren els meus veïns que queden són els “joves”
més estimats i més propers de d'antuvi. No cal dir que quan
la meva vida
em vaig casar
quotidiana.
i vaig anar a
Les persones
viure a la
del voltant de
plaça dels
la meva edat,
Polls, em va
73, han d'hacostar molt i
ver vist i
molt acostuconegut
mar-me al
l'Hermínia
canvi. Sempre
Carabús,
amb l'excusa
l'Hermínia de
d'anar a
Col·lecció Antoni Vila
la Rambla. El
veure la meva
seu marit, l'Esteve Valentí,
mare, anava també a parlar
era voluntariós i molt bon
amb l'Hermínia. Si passava
dialogador. Recordo que també
amb la furgoneta per la
va ser president de
Rambla, la parava i li feia
l'Agrupació de Sardanistes de
aquells dos petons i en
Caldes. Al seu costat, la
rebia, amb el mateix fervor,
Maria Parxés, mare dels Vila, els d'ella. Era com una segoJosep, Joan, Albert i Jordi,
na mare. La vaig enyorar molt
tots bons veïns i companys de de temps quan va faltar i ara
fatigues.
en veure la foto, he estat
La més entranyable fora
molts dies repassant tot el
sempre l'Hermínia. Vivíem
que havíem viscut junts, de
porta amb porta, llavors amb
bo i de dolent. Temps era
el número 9 i el 9 bis.
temps i tot canvia. Ara preRecordo que després de comdomina l'escepticisme cap a
plir els 16 anys en què va
l'antic romanticisme per la
morir el meu pare (en pau
manca diària de convivència
descansi), si m'enfadava amb
veïnal. Els avenços ens han
les meves germanes o amb la
distanciat, però som menys
meva mare, anava amb
ignorants i menys enganyats
l'Hermínia i ella posava els
del què és la vida.
punts sobre les is. Els
últims anys de la seva vida
Sebastià López
era normal trobar-la asseguda
sebastia@caldesdemalavella.cat

El lector
escriu
LA TOSCANA DE
L'ELISABETH (I)
o era amic d'infància de la
Maria Boada, la mare de
l'Elisabeth, quan la seva família
vivia darrera de can Balló i que
més tard es van traslladar a
una casa al davant mateix de la Font
Petita de Sant Narcís. La Maria, m'ha
enviat el llibre “Roses de pitiminí”
sabent que jo li agrairia molt conèixer
una nova escriptora, filla seva, del poble
de Caldes.
No és la meva intenció fer una crítica
literària del llibre de l'Elisabeth Massa,
la nova autora de Caldes de Malavella.
En puc donar la meva opinió però no
donar consells a l'autora de la novel·la.
I començo dient que el llibre “Roses de
pitiminí” m'ha agradat molt. M'ha sorprès que hagi sorgit una escriptora tan
valenta, tan directa, amb un estil que no
és propi d'una novel·lista primerenca.
Particularment m'han sorprès d'una
manera agradable el tractament dels
ambients del poble de Caldes que
m'han recordat els racons on jugàvem
amb la seva mare de menuts. L'autora
es mostra enamorada del paisatge de la
Selva que no té res a envejar amb la
Toscana italiana. En el tercer capítol de
la novel·la esmenta una petita cadira de
balca vermella vora la llar de foc de can
Joan Boada, l'avi de l'autora. Jo m'hi
vaig asseure, a aquesta cadira, o potser
era a l'escó de la llar de foc, fa molts
anys, convidat pels avis (la Teresa i en
Joan), a menjar una torrada amb all i
beure un got de vi negre de la vinya.
Tinc encara present la cara amable i
riallera de l'avi Joan quan em pujava al
carro davant de can Carbó per anar a la
vinya. (continuarà)

J

Joan Ferrerós i Pibernat
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Baixos de l'Espai Jove

ELS JOVES ENTREN
Després d'uns mesos de funcionament, el local
de joventut de Caldes, l'Espai Jove Ca la
Romana, ja està desenvolupant diferents programes dins del Pla d'Acció Juvenil. En el número
24 de l'Aquae en vam fer un repàs teòric. Ara
veurem com es posen a la pràctica i la resposta
que tenen de part del nois i noies.

C

a la Romana està emplaçat
a la plaça de l'ermita de
Sant Grau i és obert de
dilluns a divendres, de 5 a 9 de la
tarda. Pretén cobrir les necessitats
i complir les expectatives que
tenen els joves. S'adreça a un fran-

a Ca la Romana
Per Albert Torrent

ja d'edat que va
entre els 14 i 29
anys, tot i que
també la freqüenten nens i nenes més joves. La tècnica de Joventut, Xènia Soler, explica que Ca la Romana dóna acollida
cada tarda a uns 15 - 20 joves que
fan ús dels diferents serveis que
ofereix l'espai: tant poden venir per
consultar informació d'interès,

com per buscar assessorament
personalitzat, per estudiar i fer
deures o bé per, simplement, per
passar l'estona. A part de la Xènia,
també hi podreu trobar la Susanna,
Fulcarà, animadora sociocultural, i
la Mar, l'AODL, donant suport a la
borsa de treball. Repassem alguns
dels serveis que els joves poden
trobar a Ca la Romana:
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ELS JOVES ENTREN A CA LA ROMANA

Xènia Soler, tècnica de Joventut

Exteriors de Ca la Romana

Fent ús de l'ordinador

hores, es pot tenir accés a les
ofertes de servei d'ocupació,
sigui a través d'internet o d'un
recull d'ofertes seleccionades
per la proximitat geogràfica i que
Plafó amb una selecció de les ofertes de
estan exposades en
treball disponibles
un plafó. És possible lliurar-hi el
currículum, cosa
que ja han fet molts
caldencs. Les àrees
de Joventut i de
Promoció econòmica treballen conjuntament en el servei i
ara mateix estan
treballant per poder
digitalitzar
els
currículums i per
La comparsa de carnestoltes que va
fer una borsa de
organitzar un grup de joves
treball local que
satisfaci la demanda de feina dels
Borsa de treball
vilatans i l'oferta de les empreses
La borsa de treball, tot i estar ubi- caldenques. La resposta de la
cada a Ca la Romana, està adreça- borsa de treball ha estat molt bona
da a totes les edats. Ofereix una ja que des de gener fins a abril, 240
atenció i assessorament persona- persones n'han fet ús, la majoria
litzat el dimecres i els divendres de de les quals persones grans, tot i
9 a 1 del matí. Fora d'aquestes que també hi han acudit els joves.
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Infojove
Una altra de les funcions bàsiques de Ca
la Romana és facilitar
informació de tot
tipus. El personal
informa i assessora en
diferents
aspectes
d'interès per als joves
(treball, estudis, habitatge, ofertes lúdiques, salut...) i en cas
de requerir una informació més concreta,
s'adreça l'interessat a
l'Estació
jove
de
Girona. A part, l'espai
disposa de 3 ordinadors amb servei d'internet i d'un panell
informatiu amb ofertes d'activitats d'interès que es fan a
Caldes o als voltants.
Aquest mateix panell
informatiu també es pot consultar
en el SES. El centre manté contactes amb municipis de la Selva però
també amb Cassà i Llagostera per
mantenir aquesta informació
actualitzada. Paral·lelament, des
de Ca la Romana també es fomenta la difusió de les seves activitats a
través de Caldes FM i des de
l'Aquae.
Oci i lleure
En l'àmbit de l'oci, des de l'Àrea de
Joventut s'ha organitzat el JAN
(Jocs i Activitats de Nadal), amb
una important col·laboració de
voluntaris joves, alguns dels quals
havien participat en un curs de premonitors de lleure. Per altra
banda, alguns joves de Ca la
Romana van organitzar una carrossa pel Carnestoltes i, més recentment, el 22 de maig es va fer el
Dispar So, del qual es parla en l'apartat de Joventut d'aquest número de la revista.
Pel que fa als projectes més immediats, durant els matins de juliol es
farà el casal jove que enguany pren
el nom de “J de jove”. La intenció de

ELS JOVES ENTREN A CA LA ROMANA

l'activitat és oferir un espai de lleure que vinculi els joves amb Ca la
Romana de manera que se'l sentin
seu. Les activitats previstes són
diverses i van des de pintar les
parets de Ca la Romana o fer
mobles pel centre fins a fer esport i
altres dinàmiques de grup. La tècnica de Joventut explica que es vol
que els joves participin en la realització d'activitats i que hi aportin
idees.
Reforç educatiu
Ca la Romana ha impulsat un projecte amb estreta connexió amb el
SES, amb la mestra de reforç i amb
els pares a través del qual els

actualitat

alumnes que necessiten un cop de
mà o millorar els hàbits d'estudi
poden fer ús del servei de reforç
educatiu. De moment, 10 joves
assisteixen a les classes que els
serveixen per aclarir conceptes i
fer els deures.
Brigada jove
En l'àmbit del treball, des de Ca la
Romana s'impulsa per segon any la
brigada jove, un programa que permet a 8 joves treballar a mitja jornada els mesos de juliol i agost
com a reforç de la brigada. Aquesta
experiència arriba al segon any
amb novetats. D'entrada, hi haurà
una persona responsable que coor-

Susanna Fulcarà fent reforç educatiu

dini les feines. A més, s'amplia l'oferta ja que també s'ofereix una
plaça
d'administratiu
a
l'Ajuntament. Per últim, es pretén
potenciar la part educativa i s'incentivarà que els participants de la
brigada jove assisteixin en algunes
les xerrades sobre formació. ■

QUÈ EN PENSEN ELS JOVES?
ANNA DÍAZ (17 anys)

fan moltes coses, però falten activitats enfocades a joves més grans.
D'altra banda, penso que la informació sobre les activitats no arribar
els joves, falta més comunicació.
Com a jove, quina creus que és la
principal necessitat que tens?
Ara mateix, trobar una feina que em
pugui combinar amb els estudis.

Quin ús fas de l'Espai Jove Ca la
Romana? El trobes útil?
El trobo molt útil. Intento apuntarme sempre que puc a les activitats
que s’hi fan ja que trobo que estan
molt bé. He participat de diverses
accions com el JAN, el DisparSo, el
curs de premonitors, el Bus de Nit
o el Carnaval.
T'agradaria que s'hi fessin més
coses? Quines?
Quan més millor! M'agradaria que
es fessin més concerts o busos de
nit. En definitiva activitats per a
joves “més grans”( + de 16 anys).
Trobes que es fan prou coses pels
joves a Caldes?
Pels més petits de (12-16) si que es

MACARENA MELERO, NORA TARTAJO I MARI CARMEN SERRANO
(13, 14 i 13 anys, respectivament)

hem millorat molt les notes.
Aprenem a saber com estudiar,
que et quedin les coses... Sola t'atabales i aquí és més fàcil.
Us agradaria que s'hi fessin més
coses?
Ca la Romana hauria de ser un
espai més de joves i no tant de
repàs. Hauria de ser més gran,
hauria d'obrir els caps de setmana
i s'hi haurien de posar jocs recreatius, dards, jocs...
Trobeu que es fan prou coses pels
joves a Caldes?
Es fan moltes coses pels avis i no
tant per als joves.

Quin ús feu de l'Espai Jove Ca la
Romana? El trobeu útil?
Hi estudiem, ens hi divertim i ens
ho passem bé. Ens agrada perquè
abans ens n'anàvem a casa o a la
biblioteca. Fent classes de repàs

Com a joves, quines creieu que
són les necessitats que teniu?
Els caps de setmana a Caldes no
s'hi fa res a part d'esports.
S'haurien de portar discoteques
mòbils de 12 anys per amunt, s'hi
hauria de fer un parc aquàtic, un
centre comercial... La piscina no
hauria de ser tan cara i caldria un
servei d'urgències a Caldes. També
s'hauria de construir un institut
decent perquè ara és una llauna de
sardines. A l'hivern hi fa fred i a l'estiu és asfixiant. Sembla de joguina. ■
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XARXA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

CONEGUEM

l'AODL
En aquests temps, qui més qui menys nota els efectes de la crisi. Per això creiem que és interessant
conèixer els serveis relacionats amb el treball que des de l'Ajuntament s'ofereixen a les persones i
empreses del municipi. Parlem amb la Mar València, la persona que està al capdavant de l'Àrea de
Promoció Econòmica de Caldes.

L

a Mar és AODL
(Agents d'Ocupació i
Desenvolupament
Local), una professional que
treballa a Caldes (des de
finals de desembre) a través
del Departament de Treball,
que subvenciona el 80% de la
seva contractació (el 20%
restant va a càrrec de
l'Ajuntament). L'objectiu de
la Mar és promocionar l'activitat econòmica en tots els
aspectes, i això abasta tant la
indústria, l'agricultura com
els serveis. Tant les empreses com els treballadors. Els
AODL parteixen d'uns plans
de treball, proposats per la
regidoria i consensuats pel
departament de treball, que
varien en funció de cada poble. En
el cas de Caldes podríem resumirlo en els següents punts:
Captació de noves empreses. Un
dels reptes de Caldes és atraure
empreses al municipi, sobretot a
partir de les noves àrees que es crearan a partir del nou POUM (Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal).
Assessorament de nous emprenedors. La Mar ha detectat a Caldes
persones que tenen ganes d'emprendre un negoci. Els assessora
sobre la viabilitat del projecte i els
dirigeix al Consell Comarcal, òrgan
que els acaba d'orientar i els ajuda
a confeccionar un pla d'empresa.
Dinamització de l'oferta comercial. Aporta els coneixements i
estableix un pont entre els comerciants de Caldes i la Federació de
Comerciants de la Selva.
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a partir d'una relació de pàgines relacionades amb la
feina, renovar la targeta de
l'atur via telemàtica i fer
qualsevol consulta sobre
feina. Un nou servei que es
planteja la Mar és fer una
prospecció d'empreses per
saber la seva demanda de
treball. Tot i haver començat
fa poc ja n'ha obtingut els
primers resultats.

Mar València, l'AODL de Caldes

Potenciació dels mercats setmanal i de diumenges. Un altres
objectiu és dinamitzar els mercats
dels dimarts i la Fira Mercat de diumenges. Pel que fa al dels dimarts,
hi ha una proposta acordada entre
municipis veïns per tal de fer un
viver de marxants. Es premiaran 5
propostes innovadores amb un
curs de formació i amb la garantia
de tenir un espai en diversos mercats de la comarca. En el cas de la
Fira Mercat de diumenge, l'AODL fa
de pont entre l'Ajuntament i l'empresa organitzadora.
Borsa de treball. L'espai jove Ca la
Romana ha esdevingut un centre
de referència en quan a la recerca
de treball. Les persones que s'hi
apuntin poden veure la selecció
d'ofertes en el plafó, buscar-les a
través d'internet (disposen de 30
hores al mes gratuïtes de connexió)

Ajuda a empreses. L'AODL és
la referència que tenen les
empreses en matèria de dinamització econòmica quan s'adrecen a l'Ajuntament i és qui
els assessora i els orienta en
el dubtes que puguin tenir. En
aquesta línia i a tall d'exemple, l'Ajuntament, a través de la secció de Municipis i Viles Termals de la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies contactarà amb les
empreses embotelladores i balneàries per tal d'acompanyar-les en el
procés d'aconseguir certificats de
qualitat. Aquest juliol uns auditors
visitaran Caldes per tal de valorar la
qualitat de servei de les empreses
relacionades amb l'aigua de Caldes.
EL PLA ELABORA'T
En la línia de formar les persones
que volen crear empreses i de les
persones que busquen feina,
l'Ajuntament
ha
organitzat
Elabora't, un pla de formació per
promoure ocupació. Durant el maig
es va fer un cicle de xerrades sobre
emprenedoria en què es van explicar les passes a seguir i els recursos a fer servir en cas de voler
crear un negoci.

XARXA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

actualitat

Dona't eines per trobar-ne!
Dies 3, 10, 17 de juny i 1 de juliol, al Casino Municipal,
de 2/4 de 8 a 9. Participació gratuïta.
- 3 de juny: El servei d'orientació laboral
- 10 de juny: L'entrevista. Com parlar en públic.
- 17 de juny: Vull treballar de cara al públic. L'art de
saber agradar.
- 1 de juliol: I després de l'atur, què faig? La xarxa
social, les ajudes, drets i deures.

Xerrada sobre emprenedoria el 20 de maig passat

En l'àmbit de l'ocupació, s'han presentat a Caldes
diversos cursos amb un seguit de places garantides
per a la gent interessada. La resposta ha estat molt
bona ja que més d'una seixantena de persones s'hi
han apuntat.
També en aquesta línia, el juny s'està fent un nou cicle
de xerrades amb el títol Busques feina? Dona't eines
per trobar-ne! A continuació podeu veure les quatre
xerrades planificades:

La Mar considera que aquestes xerrades són molt
útils ja que ha captat la necessitat d'informació per
part de persones que volien muntar la seva pròpia
empresa. Per altra banda, també ha detectat que hi ha
la necessitat creixent de la gent de buscar informació
de forma eficaç i de plantejar de forma positiva el procés de cerca de feina. Per això preveu fer un nou cicle
de xerrades properament.
Per a més informació de qualsevol tipus al voltant de
la recerca de feina, l'emprenedoria o assessorament
en el món empresarial podeu recórrer a l'Ajuntament.
Ho podeu fer de les següents maneres:
Oficina de Turisme: Tel. 972 480 103
mvalencia@caldesdemalavella.cat ■

l'Open
d'Espanya
de Golf

BALANÇ DE

L'Open d'Espanya de Golf 2009 que es va tancar
el 3 de maig passar al camp de la PGA Golf de
Caldes va aplegar 40.000 visitants.

E

n els 4 dies de torneig, els hotels van tenir una
ocupació del 90% i els restaurants van servir
uns 300 menús especials. L'Ajuntament de
Caldes hi va estar present a través d'un estand amb
informació turística que va repartir 2.000 barrets amb el
lema “Caldes de Malavella, golf & wellness” (Caldes de
Malavella, golf i benestar), que es van poder veure clarament durant tota la competició. A més, hi van passar
prop de 2.000 persones a les quals se'ls oferia omplir
un qüestionari que permetia demanar informació sobre
Caldes i que a més els donava dret a participar en el
sorteig de 5 caps de setmana per a 2 persones.

Seguiment del públic. Foto: Jorge Andreu.

Paral·lelament, es va donar més entitat al mercat de
diumenge amb la Fira de joves artesans i amb un tastet de vedella a l'ast. Es van fer visites guiades durant
tots els dies que van tenir una bona assistència. També
es va habilitar els terrenys del butà com a aparcament
i es va establir un servei d'autobusos llançadora, tot i
que el descens de persones respecte a les previsions
inicials va fer que la majoria de cotxes poguessin aparcar als voltants del camp de golf.
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BALANÇ DE L'OPEN D'ESPANYA DE GOLF

John Daly, un dels jugadors amb més seguiment. Foto: Jorge Andreu.

VALORACIÓ
DE L'AJUNTAMENT
El regidor de Promoció econòmica i
Turisme, Jordi Aparicio en fa una
valoració “molt positiva” i afirma
que el fet d'acollir un esdeveniment
esportiu d'abast mundial, amb una
afluència de 40.000 persones
durant els 4 dies de torneig, ha de
ser sempre positiu perquè això no
passa tots els dies”. Malgrat tot,
Aparicio lamenta el poc seguiment
que n'han fet els mitjans de comunicació: “El golf no és un esport de
masses com pot ser el futbol, el
bàsquet o fins i tot el tenis. Les
televisions de Catalunya i les
espanyoles han fet cas omís a
aquest esdeveniment esportiu,
malgrat que els grans canals
esportius de tot el món seguien la
transmissió molts cops en directe.
El Regidor afegeix que “potser la
marca "Caldes de Malavella" no ha
arribat a tot arreu, però sí a un
públic molt especialitzat de tot el
món que valora el PGA Golf de
Catalunya de Caldes de Malavella
com un dels camps més espectaculars i més bons d'Europa. Per
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tant ens hem d'aprofitar d'aquest
fet tal i com vàrem fer amb els productes de marxandatge com ara
els barrets que incloïen la llegenda
"Caldes de Malavella Golf i
Benestar".
A
l'estand
que
l'Ajuntament de Caldes tenia a la
zona comercial de l'Open es va vendre aquesta marca de benestar
(wellness). És a dir: Vila termal,
gastronomia i cultura”.
L'OPINIÓ DELS COMERÇOS I
DEL GOLF
El president de l'Associació de
Comerços de Caldes, Joan Carles
Buhigas, lamenta que el sector de
la restauració no en tragués més
profit i ho atribueix al fet que no es
relacionés el torneig amb el poble
de Caldes i al fet que l'esdeveniment no va ser cobert per la majoria de mitjans de comunicació.
Per la seva banda, la PGA Golf de
Catalunya està “molt satisfeta” del
resultat del torneig ja que va tenir
una cobertura internacional molt
important i el camp va rebre elogis
per part dels golfistes participants.

Fruit del ressò mediàtic, Jaume
Marín, director de marquèting de la
PGA, afirma que ja han rebut la
visita de golfistes americans,
anglesos i francesos atrets pel
campionat disputat a inicis de
maig.
Marín lamenta també el poc seguiment del torneig que han fet els
mitjans de comunicació nacionals i
estatals però dóna per molt bona la
xifra de 40.000 persones que van
visitar el camp segons la Federació
Espanyola de Golf. Pel que fa a la
repercussió que el campionat va
tenir en el nostre municipi, Marín
diu que “els aficionats que vénen a
veure el golf s'estan al camp bona
part del dia i és difícil que surtin a
dinar a fora o a visitar Caldes”.
Centrant-nos en la competició
estricta, el campió de l'Open va
ser el francès Thomas Levet amb
270 cops (18 sota la par). El caldenc Sergi Nogué no va passar el
tall, mentre que el gironí Jordi
Garcia Pinto sí que ho va fer i va
acabar 52è., amb 289 cops (1
sobre la par). ■

D’esquerra a dreta: L'estand de Caldes atenent els visitants. / Les visites guiades. / El mercat de diumenge. / La vedella.
Fotos: Josep Maria Fugarolas.

A CALDES RECICLEM

RESULTATS DE
LES ELECCIONS

actualitat

EL CONSELLER
TRESSERRAS

visita
Caldes

al Parlament
Europeu

A

quests són els resultats a Caldes
de les eleccions al Parlament
Europeu que es van celebrar el
diumenge 7 de juny passat

Cens: 5.047
Vots: 1.492 (29,89%)
Abstenció: 3.500 (70,1%)
Vots nuls: 9 (0,60%)
Vots en blanc: 46 (3,10%)
Partit
CiU
PSC-PSOE
ERC-(Edp-V)
PP
ICV-EUiA
LV-GVE
Extremadura Unida
UPyD
RC
PCPE
PACMA
PSA
II
IZAN-RG
LIBERTAS
PUM+J
FE de las JONS
IF
MSR
PH
SAIn
AA

Vots
372
453
228
180
95
27
24
10
9
7
5
5
3
3
3
3
1
2
1
1
2
1

%
25,08
30,55
15,37
12,14
6,41
1,82
1,62
0,67
0,61
0,47
0,34
0,34
0,20
0,20
0,20
0,20
0,07
0,13
0,07
0,07
0,13
0,07

E

l Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan
Manuel Tresserras, va visitar Caldes el 10 de maig passat. El motiu de la visita va ser l'homenatge que
l'Agrupació Sardanista de Caldes va fer durant el 60è. Aplec de
la sardana a el Antoni Mas Bou per la seva tasca com a compositor i representat dels músics. Una estona abans, Joan
Manuel Tresserras va aprofitar per entrevistar-se amb
l'Alcalde, Joan Llinàs, per interessar-se sobre qüestions diverses relacionades amb Caldes. ■

Sobre aquestes línies: Visita a l'Ajuntament amb l'Alcalde Joan
Colomer (esquerra) i el Regidor de Cultura Jordi Campeny (dreta).
A dalt: Intervenció del Conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras.
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A CALDES RECICLEM

LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES

és la principal necessitat de
Caldes, segons l'enquesta sobre el
consell de poble

J

a tenim els resultats de l'enquesta repartida per tot el poble amb motiu de la creació d'un consell de poble
a Caldes de Malavella. El qüestionari va ser respost per 161 persones però d'aquests, 50 no van ser vàlids
per falta d'alguna dada. Per tant, s'han comptabilitzat 111 qüestionaris correctes, dels quals 29 es van
contestar per internet a través del Consensus.
Dels resultats es desprèn que la màxima preocupació dels caldencs respecte al nostre poble és la millora de les
infrastructures, siguin les de sanitat (27,3%), les esportives (23,9%) o les educatives (22,7%). Tot seguit us n’oferim la taula completa de resultats:
PRINCIPALS NECESSITATS DEL POBLE
1. Manca de serveis i bones infrastructures en matèria de sanitat (CAP, urgències, especialitats...)
2. Falten serveis i noves infrastructures esportives, i cal millorar també alguns equipaments ja
existents (piscina, gimnàs, vestidors..
3. Calen més millors serveis i infrastructures educatives (llar d'infants, IES, i millores als
Centres de Primària)
4. Falten més activitats i espais de trobada pel jovent
5. Cal actuar per introduir millores respecte a la mobilitat i vialitat del poble (excés de velocitat,
estat d'alguns carrers, sorolls,carril bici...)
6. Cal una major dotació de serveis comercials i espais i zones d'oci alimentació, cinema,
centre comercial, etc.)
7. Cal un Centre de Dia per a la gent gran del poble
8. Cal millorar la neteja i el manteniment (parcs infantils, accessos al poble i a les urbanitzacions,
asfaltat, xarxa elèctrica, etc.)
9. Cal lluitar de manera contundent contra l'incivisme i fomentar la convivència i la cohesió social
entre els veïns de tot el poble
10. Cal més transport públic dins el poble (sobretot per integrar i facilitar la mobilitat amb i entre
les urbanitzacions) i del poble cap a fora (major freqüència de ferrocarrils, per exemple)
11. Caldria augmentar la seguretat ciutadana (robatoris sobretot)
12. Solucionar els problemes del servei d'aigua potable
13. Fer un polígon industrial
14. Potenciar més el turisme i el patrimoni cultural, natural i històric
15. Manquen més equipaments culturals (sobretot un centre cívic)
16. Cal escoltar més a les urbanitzacions
17. Cal fer més habitatge de protecció oficial
18. Cal millorar el servei de correus
19. Caldria potenciar la creació d'una borsa de treball municipal

Aquesta enquesta és una eina per
conèixer les inquietuds dels caldencs. Properament es faran tallers
de participació, grups de discussió i
entrevistes en profunditat. L'objectiu
final de l'Àrea de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament és crear

ae12

un consell de poble, un organisme
de participació ciutadana que sigui
un canal de comunicació directa
amb els nostres governants i una via
per transmetre'ls opinions i propostes de millora del municipi. La
necessitat d'aquest òrgan sembla

CASOS

%

24

27,3%

21

23,9%

20
14

22,7%
15,9%

13

14,8%

13
11

14,8%
12,5%

10

11,4%

9

10,2%

9
7
6
5
5
4
3
2
2
2

10,2%
8%
6,8%
5,7%
5,7%
4,5%
3,4%
2,3%
2,3%
2,3%

clar quan el 95,5% dels enquestats
consideren que l'opinió dels veïns ha
de ser escoltada més enllà dels
comicis electorals. A més, segons la
mateixa enquesta, un 82,3% està
disposat a participar en un futur
consell de poble. ■

A CALDES RECICLEM

actualitat

L'OFICINA DE
CORREUS ESTRENA

oficina i amplia
els serveis

EL CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA

s'avança al 25
de juliol

E
L’

11 de maig passat Correos va obrir la nova
oficina al carrer de Santa Maria 11 que
amb 150m2 triplica la superfície de l'anterior. Les instal·lacions passaran de ser oficina
auxiliar a oficina multiservei. Això implica diferents
millores de com, d'entrada, l'horari d'atenció al
client, que serà de 2/4 de 9 a 2/4 de 3 de dilluns a
divendres i de 2/4 de 10 a 1 els dissabtes. L'espai
més ampli i el nou mobiliari ha d'afavorir també un
servei més eficient. Per altra banda, als serveis
bàsics que ja s'oferien (carta, certificat, paquet postal i venda de franqueig), s'hi afegeixen la paqueteria urgent nacional i internacional, el gir postal, el
fax, burofax i telegrames. També s'ofereixen altres
serveis addicionals com la venda d'embalatges ecològics o sobres ja prefranquejats, recàrregar els
mòbils, enviar diners en minuts a qualsevol país del
món, pagar els rebuts de gas, telèfon i electricitat o
qualsevol servei bancari. ■

l 8è Concurs de pintura ràpida presenta
diverses novetats respecte altres anys
començant per la data, ja que s'avança
una setmana i se celebrarà el dissabte, 25 de
juliol, de manera que podrà estar exposat durant
tota la Festa Major. Enguany, a més, els premis i
les dotacions econòmiques són més importants
(hi ha 9 premis que van des dels 200 fins als 1.000
euros). Per últim, una altra novetat és el premi
que concedirà el públic, que podrà votar per la
seva obra preferida després de visitar l'exposició.
El Concurs de pintura ràpida està organitzat per
l'Ajuntament amb el patrocini del Balneari Prats,
el PGA Golf de Catalunya, el mateix Ajuntament, la
Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la
Selva, Bar Tèrmic, Cafeteria Restaurant Riera
“Cal Nap” i el Gabinet de Teràpies Naturals i
suport de diverses empreses. Per altra banda,
compta amb la col·laboració de Fontfreda, Arte
Rogaes, Inter 4 Figueras, Fabriano i Caldes FM. ■

Per a més informació podeu adreçar-vos als següents llocs:
Web: www.caldesdemalavella.cat/concursdepinturarapida
A/C: concursdepinturarapida@caldesdemalavella.cat
Tel.972 470 005 (ext. 5), Ajuntament de Caldes de Malavella.

Quadre de Nèstor Sanchís, guanyador del premi
d'Aquarel·la de l'any passat
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: La classes guanyadores de primer cicle, del
segon cicle, del tercer cicle i en la categoria de cartells.

LLIURAMENT DEL

ria digital.
i en la catego
em
Pr
l
de
ta
Finalis

E

s van premiar els treballs
gràfics i audiovisuals que, a
través la seva originalitat,
creativitat i qualitat artística, aconseguien promocionar i difondre
aquests valors naturals. El concurs
es dividia en tres modalitats de
participació: Dibuix (obert als
alumnes de primària dels col·legis
de Caldes), cartells (obert als
alumnes de secundària del SES de
Caldes) i vídeo digital (obert a tots
els majors de 16 anys). Pel que fa
als guanyadors i finalistes, van ser
els següents:

II Premi Medi
Ambient
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny passat es van repartir els premis als guanyadors i finalistes de la 2a.
edició dels "Premis Medi Ambient" de Caldes. Aquest any, l'edició
estava centrada en els valors naturals de Caldes de Malavella; i és
que el nostre municipi és ric en contrastos paisatgístics i patrimoni natural.
1r premi: Jessica Martín i Cristina
Santamaria de 3r B d'ESO. Premi: 1
kit de natura i una sortida per tota
la classe.

CATEGORIA VÍDEO DIGITAL
Finalista: Anna Caillabet i Sònia
Martínez. Títol: "Elements". Premi
de 150 euros en metàl·lic
1r premi: desert
CATEGORIA DE CARTELLS
Finalistes:
Marina
Campoy,
Vanessa González, Tamara Gómez i
Desirée Ballarín de 3r B d'ESO.
Premi: 1 kit de natura.
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CATEGORIA DE DIBUIX
1r cicle

Premi en la categoria de dibuix, primer cicle

Premi en la categoria de cartells

Finalistes: Alexandra Rosselló i
Melanie Alcaide de 2n del CEIP St.
Esteve. Premi: 1 kit de natura.
1r premi: Clàudia Guaresti de 2n
del CEIP La Benaula. Premi: 1 kit
de natura i una matinal de jocs per
tota la classe.

actualitat
2n cicle
Finalistes: Gerard Pagès i Marc Carbó de 3r del CEIP
St. Esteve. Premi: 1 kit de natura.
1r premi: Stela Carrasco de 4t del CEIP St. Esteve.
Premi: 1 kit de natura i una sortida de descoberta de
l'entorn natural de Caldes per tota la classe.

A l’esquerra: Premi en la categoria de dibuix, segon cicle.
A la dreta: Premi en la categoria de dibuix, tercer cicle

3r cicle
Finalistes: Adrià Albacete i Fredick Pérez de 5è del
CEIP St. Esteve. Premi: 1 kit de natura.
1r premi: Laura Casanovas de 5è del CEIP St. Esteve.
Premi: 1 kit de natura i una sortida de descoberta de
l'entorn natural de Caldes per tota la classe.

Tots els participants van rebre obsequis commemoratius. Properament es publicaran també tots els guanyadors al web municipal. Els Premis Medi Ambient
2009 han estat possibles gràcies a l'Ajuntament de
Caldes de Malavella i a la col·laboració del Consorci
Mediambiental de la Selva, l'herbodietètica L'Arç
Blanc i el PGA Golf de Catalunya. ■

6è. PREMI DE MICROLITERATURA

Joaquim Carbó
El 23 d'abril es va fer el lliurament del 6è. Premi de Microliteratura Joaquim Carbó, organitzat per
l'Ajuntament i per la Biblioteca. Publiquem en aquesta edició de l'Aquae les obres guanyadores segons les
diferents categories:
PRIMER PREMI.
CATEGORIA D’ADULTS
BETSABÉ GARCÍA I ÁLVAREZ

Recurs d'omissió
I encara plou sobre els filferros
rovellats. Estenc la roba al matí després d'haver posat la rentadora la nit
abans. El dia és blau. Tot blau. A la mà,
em voleien els dits, arrosats. Sobre el
filferro, un ocell mira la fusta d'una
pinça enfosquida. No ha parat de ploure
i tinc les mans molles de treure la roba
del cove. El cap menut, el pap inflat,
amb tot de plomes estarrufades al voltant i el bec que, de tant en tant, s'esmuny com una gota d'aigua per sota
l'ala. Cada cop s'apropa més fins que
l'escorrim de la pell li toca el capistre
minvat pel fred. Acosto la punta del dit i
una fiblada, concertada per la batuta
estirada de les ales, em fa fremir de
cap a peus. Sento que la mà se'm torna

plugim d'escates i quedo envescada per
l'encís, perquè no marxa.
No la moc. La deixo allí, com escossada, amb el palmell cap amunt sembla un toll balmat. No em vol, però
tampoc no se'n va. Provo de comprendre perquè, de la mateixa manera que
si poses juntes dues gotes d'aigua deixen de córrer per fer-se bassal, ara
tots dos posàvem en un quadre que
havia deturat la singlada d'aquell dia
d'aigua, blau com la nit. Ni ell volava,
ni jo em movia.
I l'espetec, llampant i decisori.
Encara plou sobre els filferros rovellats i col·loco amb cura el plàstic per
damunt la roba estesa. El cove és buit i
el dia és blau. Tot blau. M'eixugo les
mans i entro a casa. M'esperen. ■
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6è. PREMI DE MICROLITERATURA JOAQUIM CARBÓ

PREMI LOCAL. CATEGORIA D’ADULTS
JOAN FERRAN I SERRA

sis campanades a la torre de
Caldes.
Aquest any, si veiessis que seca
esta la molsa!. Els follets no han
pogut treballar.
S'abriga amb la samarra, i mentre
el gos arreplega els escamots, xarbota amb la mà, l'aigua verdosa de l'antic abeurador, hi juga i remena...i
esquitxa indiferent una i altra vegada
la molsa per veure si els follets planten violes a la primavera. ■

PRIMER PREMI
CATEGORIA JUVENIL (2n. nivell)
ANAÏS VIDAL I GARCIA
El pastor de Sant Maurici
Amb passos feixucs, enfila l'últim tram del corriol pedregós;
recolza el sarró a una jove alzina,
sobre les farigoles; i cansat, s'arrapa amb força a la reixa del petit
finestró.
La fortalesa caiguda. Pilons de
rocs. A les poques cambres, sense
sostre, una solitària paret conserva
la finestra de reixes que el temps
ha rovellat, per on ara guaita amb
mirada perduda els seus animals.
Unes pasturen, esperant la plàcida
remugada de la vesprada, d'altres
resten indiferents, amorriades, a
l'ombra de l'ermita.
Aquest prat, feu de les corredisses d'infants dels dies d'aplec, on
encara ressona el somni llunya de la
tenora, enfiladissa com les heures!.
Aquest prat dels primers festeigs clandestins, testimoni de tantes esperances!.
Al costat de la bassa, senyoregen els pins, altius. Recordes...on
tantes vegades havíem collit rossinyols i trompetes! Agafaves una
embosta d'aigua i esquitxant riallera la molsa em deies : “ Si poses
juntes dues gotes d'aigua, els follets
sembraran la llavor d'un bolet”
El sol s'endormisca, i arriba el
fred dels records. Una ovella fa una
llarga correguda. La sents ? Es la
borella, aquella banya-trencada.
Potser encara li sents dringar l'esquellot?. Lluny, molt lluny, sonen
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Trenca el silenci una rialla
Trenca el silenci una rialla
molt aguda, com campanetes
distorsionades per un bell son.
Així és, un somni vaporós
i lluminós, o potser un record.
Jo agafo una maneta
petita, perfecta,
tova i calenta
com un préssec madur sota el sol.
I amb l'altra mà acarono
una galta rodona,
rodona com el món.
I penso que devia ser així
com es va crear,
el món.
Amb una carícia,
amb un picar de mans, amb unes
pessigolles nervioses,
així es crearen la pluja, el fred, el
llamp, i,
amb un somrís,
els raigs del sol.

I foren inventades
les tardes de juliol
en la rossor dels seus cabells,
i la matinada tardana
de l'hivern en els ulls emboirada
de tímides estrelles
i resseguida per un espès ramatge
estèril i fosc.
S'inspiraren les gràcies de la primavera
en aquells gestos plàstics i
mal·leables,
i la paraula en el que ella expressava.
I una ganyota es convertí en vers
i amb la joia que sentiren
esclatà l'univers.
I els bocinets s'escamparen.
Una poncella de rosa,
la primera rosa de l'any,
i un secret compartit
i un conte molt vell,
que no recordes com l'has après.
I obrir una finestra.
I omplir un got.
I trencar un vidre,
espantar-te i meravellar-te alhora
d'aquells cristalls escampats.
I entendre un poema
I taral·lejar una cançó.
Veure com s'infla i llagrimeja,
empesa pel pes, la massa,
si poses juntes dues gotes d'aigua...
No cal ser massa vell,
apreciat lector o oïdor,
per contemplar el naixement d'un món.
I en canvi sí que t'ho fa sentir
de ser tan afortunat testimoni,
d'haver viscut una eternitat
i de viure una altra eternitat
i eternament somiar
recordar
un miratge lluminós
que faci rodar el teu món
i acaronar... ■

PRIMER PREMI
CATEGORIA JUVENIL (1r. nivell)
JESSICA MOLINA I GIL
M de vida i V de mort
Pansida d'amor
es troba la dona
de l'amarg oblit

6è. PREMI DE MICROLITERATURA JOAQUIM CARBÓ

seran com gotes de rosada,
a les fulles d'un arbre gran.
Quan al matí obres la porta
i veus les fulles que estan brillant,
et queden les mans gelades
del vent que està bufant.
Si mires les fulles verdes,
i veus les gotes de cristall,
la cara et reflecteixen,
com el vidre d'un mirall.
Des del meu balcó,
es veu el pati del darrere,
i es veuen gotes de rosada,
a les fulles de la morera.

buscant la cura a sa dolça tortura,
trobà
la seva en un fragment d'espill
Home ajagut
somica sa desgràcia
impregnat d'odi
per seguir existint.
cercant remei a sa díscola follia, trobà
el seu en un fragment d'espill
és doncs donada la mort
Tal i com
si poses juntes
dues gotes d'aigua
de cor a cor, d'alè a alè, de cos a cos
de l'amor n'és nat un petit
miracle inesperat, que de plors
i rialles l'existència de dues persones ha saturat.
És doncs donada la vida. ■

PRIMER PREMI
CATEGORIA INFANTIL (6è. curs)
PAU ESTEVE I FERRER
La rosada
Si poses juntes dues gotes d'aigua,
ben aviat s'atrauran,

Si toques una gota de rosada,
ella caurà a l'instant,
semblarà com una llàgrima,
que li cau a un petit nan.
Les gotes de rosada
al final s'eixugaran,
amb el sol que il·lumina
les fulles d'un arbre gran. ■

actualitat

–Eccssss! Quin fàstic!
El gos va preguntar:
–Que no t'agrada la meva sang.
–No - va contestar ella -. No m'agrada gens ni mica la sang, ni la
teva ni la de ningú!
–Has anat al metge?
–Sí, hi he anat... però res... la sang
em fa fàstic -va contestar ella.
El gos va dir:
–Pots anar a veure la Vella
Paparra.
–Qui és?
–Una amiga del meu pare -va dir ell.
–I on viu?
–A la gossera de Sant Feliu.
La Pepa se'n va anar cap a Sant
Feliu. Quan hi va arribar va demanar per la gossera al punt d'informació i li van donar un plànol.
Quan hi va arribar, va preguntar al
primer gos que va veure:
–Que saps on està la Vella
Paparra?
–Sí, està jugant a cartes allà al
racó.
La Pepa hi va anar i li va explicar el
que li passava. La Vella Paparra li va
dir:
–Si poses juntes dues gotes d'aigua
de diferents gustos i una cullerada
de mel i t'ho beus, no patiràs mai

ACCÈSSIT
CATEGORIA INFANTIL (6è curs)
CARLA SIMON I ROCA
Una paparra que no li agradava la
sang
La Pepa Parra era una pobra paparra que no li agradava la sang, i és
clar, passava molta gana.
Un dia que tenia molta gana se'n va
anar cap un gos amic seu, i li va dir:
–Que em deixaries provar la teva
sang?
Ell li va contestar:
–Prova-la.
La paparra li va saltar a sobre i li va
clavar una mossegada.

més gana.
La Pepa va anar a la platja i va
omplir una ampolla amb aigua de
mar. Després va anar a una font i va
omplir una altra ampolla d'aigua
dolça. De camí cap a casa va recollir mel d'un rusc, ho va barrejar tot
i s'ho va beure:
–OooooH! Que bo!
I la Pepa es va quedar a viure amb
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la Vella Paparra al racó de la gossera de Sant Feliu jugant a cartes i
bevent aigua amb mel. ■

PRIMER PREMI
CATEGORIA INFANTIL (5è. curs)
LAURA CASANOVAS I DIEZ

La poció secreta
–Quin desastre, avui em toca fer
l'arròs i no sé ni com posar-m'hi!
–Ara que hi penso, l'àvia tenia un
receptari a dalt de les golfes.
Potser m'ajudarà !
–Mira-te'l, ja l'he trobat!
–A veure què hi ha?
–Musclos, canelons...
–Ai!
–Què, és aquest paper que ha caigut?
–Ostres, aquí hi posa POCIÓ
SECRETA!
–Quina poció devia conèixer l'àvia?
POCIÓ SECRETA
Ingredients:
· Dues potes de granota coixa.
· Una cua de llangardaix malalt.
· Una llengua de vaca seca.
· Un xic de pebre verd.
· Una ungla del peu d'un bruixot.
· Una cua de sirena enamorada.
· Una sopa de gripau blau.
Objectes necessaris:
· Una cassola.
· Un cullerot.
· Una batedora.
· Un recipient de vidre.
Elaboració de la poció:
1. Agafar la cassola i posar-la a
bullir.
2. Posar-hi la cua de sirena a tros-
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sets petits i l'ungla del bruixot.
3. Mentre bull, tallar la cua del
llangardaix i afegir-li.
4. Tirar-hi la sopa de gripau blau i
un pessic de pebre verd.
5. Un cop surti escuma verda, cal
barrejar-hi una pota de granota i,
de la pota coixa, fer-ne un puré
amb la batedora.
6. Un cop fet el puré ja es pot tirar
a dins amb la llengua de vaca.
7. Ara només cal tirar el got d'aigua
i remenar amb el cullerot.
8. Un cop estigui ben remenat, s'ha
de pronunciar l'encanteri: si poses
juntes dues gotes d'aigua, ja pots
agafar el paraigua!
9. Ara ja es pot guardar la poció al recipient i utilitzar-la per ser més jove.
–I tant que me'n trauria d'anys
aquesta poció, però del fàstic encara em moriria. Més val que busqui
la recepta de l'arròs i deixem estar
la cosmètica. ■

va agafar el voltor i va fer sortir de
la clau dues gotes d'aigua i després
va dir les paraules màgiques que
són: “si poses juntes dues gotes
d'aigua”, i el ferit va desaparèixer.
El voltor va explicar que era el rei
dels ocells, després li va donar un
regal que era una màgia que feia
servir per salvar tots els animals que
tinguessin una ferida, una malaltia i
per protegir-los dels caçadors. ■

PRIMER PREMI
CATEGORIA INFANTIL (3r. curs)
DAVID PARIS I MATAMOROS

PRIMER PREMI
CATEGORIA INFANTIL (4t. curs)
PATRYC JAN I KESKA

El rei dels ocells
Una primavera de l'any 1899, en
un bosc molt frondós, hi havia un
voltor que era el rei dels ocells.
Volant pel bosc va quedar atrapat en una trampa de caçadors i va
quedar ferit en una pota. Un nen
que per allí passava el va veure i el
va salvar amb una clau màgica que
obria totes les coses que estiguessin tancades o encallades. El nen

Si poses juntes dues gotes d'aigua
Hi havia una vegada una família
molt pobre que vivia al cim d'una
muntanya. Aquesta família no tenia
prou diners per comprar menjar i
altres coses. Com que no tenien
menjar el pare va sortir a caçar
però matar animals és massa cruel
i una fada que va sortir del no res li
va dir que sis poses juntes dues
gotes d'aigua qualsevol desig es
farà realitat. Però també el va avisar que les dues gotes d'aigua
havien de ser d'un riu especial, un
riu miraculós i aquest riu s'ha d'aconseguir amb la imaginació.
Aquest home va intentar fer el
que va dir la fada, es va imaginar un
riu de colors i dues gotes d'aigua
que s'ajuntaven i de cop i volta va
aparèixer una pila de diners.
L'home ben satisfet se'n va anar a
casa i des d'aquell dia van tenir
menjar per a tot el poble. ■

actualitat

...tambe ha passat a Caldes
AUDICIONS DE L'AULA
DE MÚSICA 2 i 3 d'abril

Fotos: Jordi Canet

SANT JORDI

23 d'abril
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...tambe ha passat a Caldes
APLEC DE LA SARDANA

9-10 de maig

CLOENDA CICLE
DE TEATRE D'HUMOR

16 de maig

EXPOSICIÓ NUMISMÀTICA
“LA CAIXA”

22 d'abril - 3 de juny

EXPOSICIÓ CUBA A
CATALUNYA, EL LLEGAT
DELS INDIANS

14 de maig - 30 de juny
Encara la podeu visitar al Balneari Vichy Catalan,
d'11 del matí a 8 del vespre.
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SERGI NOGUÉ
AMB 20 ANYS HA PARTICIPAT EN L'OPEN D'ESPANYA DE GOLF
Per Albert Torrent

E

l jove caldenc Sergi Nogué
està participant en el
màxim nivell en l'àmbit
amateur i fins i tot
comença a jugar en
competicions absolutes. Un
exemple és la participació en
l'Open d'Espanya de Golf
que es va celebrar a Caldes
l'abril i maig passats.
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Com et vas aficionar al golf?
Vaig començar jugant a futbol com
molts nois de la meva edat però
l'Àngel Gallardo (aleshores director de la PGA Golf de Catalunya) em
va convidar a veure l'Open Espanya
de Golf quan es va fer a Caldes per
primer cop, l'any 2000. Hi vaig anar
i em va agradar. Ell em va animar a
participar-hi i així vaig començar.
Vaig estar un any i mig combinantho amb el futbol però després ja
em vaig dedicar només al golf.

amateur individual.
Com vas arribar a participar en
l'Open d'Espanya de Golf?
Hi vaig entrar per invitació. El Club
en va fer la petició i la Federació
Espanyola de Golf me la va donar.
Com valores l'experiència?
Vaig agafar experiència i rodatge.
Em vaig fixar en la dinàmica professional. És diferent perquè ells
s'hi guanyen la vida i estan més

mer dia però, vaig començar malament i no em van sortir bé les
coses. Per una banda em deia que
podia remuntar per una altra em
vaig angoixar. No vaig tenir els
meus dos millors dies... (riu).
Quines qualitats creus que ha de
tenir un bon golfista?
Crec que l'actitud és el més important, no deixar que et perdis. Si
comets una errada, has de pensar
que no passa res, has de mantenir
la calma. El golf és controlar les emocions. Fins que
s'acaba el forat poden passar mil coses. La concentració és molt important.
En Tiger Woods (un dels
millors jugadors del món)
creu que l'actitud, la calma i la concentració són el més important.
Has de jugar contra el camp i no
contra tu. Diu que quan un acaba
una ronda, ha d'analitzar què ha fet
bé i què ha fet malament. El que ha
fet malament, ha de corregir-ho en
la següent ronda.

I t'hi has anat dedicant?
Sí, ara em queden 2 anys de júnior
i sóc amateur però a primer nivell
i després ja miraré de ser professional.

“Diuen que els jugadors de golf estem
com una cabra!”

Ja has guanyat algun torneig
important?
Sí, fa 2 anys vaig guanyar el
Campionat europeu sub-18 per
equips i el British Open amateur
sub-18. L'any passat vaig guanyar
el British Open absolut amateur i
aquest any he guanyat el campionat de Catalunya sub-21 amateur i
el Campionat europeu absolut

concentrats i van a la seva. Pels
amateurs de moment és una afecció i anem més distesos i parlant,
comentat la jugada.
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No vas aconseguir superar el tall.
Esperaves fer-ho?
Jugava al meu club, al meu camp.
Sabia que si jugava com ho faig
normalment podia fer-ho. El pri-

En Sergi està uns pocs segons en

entrevista

silenci i afegeix rient: això és molt
fàcil de dir però més difícil de fer!
La tècnica però també deu ser
important, oi?
Sí, però la tècnica el que et dóna és
confiança. Agafes confiança a base
de les hores que entrenes i de la
qualitat d'aquestes hores.
Hi ha gaire tradició a Caldes en
golf?
No, conec només dues persones de
Caldes que vénen al camp. No
n'hi ha gaire afecció tot i que
quan vaig al camp veig nens que
fan cursos però són d'altres llocs.
Crec que si se'n fes més promoció la mainada s'hi afeccionaria.
El golf no és un esport de rics ni car
i pots participar en competicions
del teu nivell per 10-11 euros. Els
cursos també estan bé de preu.
Tens supersticions a l'hora de
jugar?
Diuen que els jugadors de golf
estem com una cabra! (riu) Tots els
jugadors de l'elit tenen les seves
supersticions. És una forma de

donar-se confiança a sí mateixos.
Les meves manies són que vull tots
els pals ben ordenats, evito caminar
per l'ombra i quan col·loco la bola
sempre ho faig de manera que quedi
encarada en la mateixa posició.
Viatjant tant, deus haver perdut
força el contacte amb els amics
d'aquí...
La veritat és que sí, tot i que de tant
en tant ens veiem. Per altra banda,
he conegut molta altra gent.

treball. Vaig al camp a les 12 del
migdia i torno a les 8. Practico el
pat, el joc curt, el llarg. En funció
de la competició per la qual m'estic
preparant faig un entrenament o un
altre. Per exemple, si haig d'anar a
competir en un lloc on fa vent,
practico amb els cops més baixos.
Com ho has combinat amb els
estudis?
Fa 4 anys vaig entrar al Centre d'Alt
Rendiment Joaquim Blume. És l'única manera de compaginar
l'estudi i l'esport perquè
quan participo en campionats me'n vaig 4 dies i així
és difícil estudiar i fer exàmens. Aquest any he fet una
aturada però l'any que ve tornaré a
estudiar en algun centre o en alguna universitat a Estats Units. Allà
donen molta prioritat a l'esport i a
un estudiant li canvien la data de
l'examen si té competició. Vull fer
estudis relacionats amb el golf.
Penso estudiar sobre màrqueting,
gerència, direcció comercial... El
que tinc clar és que, sigui jugant o
treballant, em dedicaré al golf. ■

“El golf no és un
esport de rics ni car”
Sempre que he entrenat he tingut
contacte amb gent més gran que jo
(30, 40 anys...). A la llarga he pensat una mica com ells. Això i el fet
de viure els 3 anys a Barcelona
m'ha fet madurar molt, he après a
espavilar-me.
Quins horaris fas i quin entrenament segueixes?
Em plantejo l'entrenament com un

23ae

vivències
LA PRIMERA “CARTER”
ESTATAL
Per Albert Torrent

L

a vida sovint està
plena de casualitats que fan pensar. El dia que he
quedat per entrevistar la Maria Xirgo i
Morell, la que va ser cartera de Caldes durant 25
anys coincideix amb la
inauguració de la nova oficina de correus del poble.
Parlem amb la Maria, una
pionera ja que va ser una
de les primeres (si no la
primera) agents de correus
de l'Estat. Tant pionera va
ser que en el seu temps,
tot i ser dona, la coneixien
com a “carter”.

El carro a mida que li
va fer el ferrer Eloi
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Amb l'Anna Muñoz a la nova oficina de correus.

vivències

a plorar. L'home va demanar-li que
almenys mantingués la feina fins a
final de mes i va enviar-li a Caldes
un treballador que li va ensenyar el
funcionament bàsic. De mica en
mica va anar agafant confiança i
pràctica i al final de mes va tornar
a Girona. Recorda amb una rialla
com el funcionari, en veure-la passar, li va dir: “li posarem un ajudant
a l'oficina... perquè jo ja sabia que
vostè es quedaria la feina!”. Dit i
fet, la Maria va acceptar definitivament el lloc i va tenir un ajudant
durant 3 o 4 hores.
LES OPOSICIONS

ELS INICIS
A les acaballes de la dictadura
franquista, molts càrrecs funcionarials estaven ocupats per militars
retirats i les dones no hi tenien
accés. Què va fer doncs que la
Maria hi accedís? Doncs un seguit
de circumstàncies: Ella treballava
a casa fent confecció l'any 1974
però es va quedar sense feina. El
carter d'aleshores, en Joan Solés li
va comentar que no es trobava
gaire bé de salut i ella li va proposar de donar-li un cop de mà
durant la campanya de
Nadal. A finals d'any, explica
la Maria, “correus era una
bogeria ja que tothom s'escrivia cartes. Persones que
en tot l'any no rebien correspondència podien tenir en aquelles
dates 4 o 5 cartes”. A el carter, una
bona ajuda no li anava gens malament però hi havia un inconvenient
i era que la Maria era dona i fins
aquell moment el gènere femení no
hi havia tingut accés.

davant seu la conveniència que la
Maria fes d'ajudant a l'oficina de
correus de Caldes. Recorda que hi
havia reticències i durant la xerrada
un dels funcionaris va dir en castellà i en to de mofa: “mira, hi ha un
decret llei que fins i tot permet a les
dones ser carter”. Al final, la Maria
va sortir amb la feina i assegurada
per la campanya de Nadal.
Les coses van canviar però quan en
Joan Solés va empitjorar ràpidament i es va morir abans de Reis.

Arribava l'any 1979 i es van convocar oposicions per les places d'agents de correus. La Maria tenia
estudis de primària i es va passar 2
mesos seguit estudiant dia i nit. Li
va tocar estudiar, entre altres
coses, les capitals del món. Ella
tenia molts de problemes en recordar
la
capital
d'Hondures
(Tegucigalpa) i ho comentava mentre estava treballant, passejant pel
poble. Recorda amb afecte com els
guàrdia civils i la gent de l'estació
sovint li feien broma i li preguntaven: “Maria, la capital
d'Hondures?” Ara, curiosament, reconeix que és l'única
capital que recorda.

“Hi havia un inconvenient per ser cartera: la
Maria era dona”

De totes maneres, s'acabava la dictadura i eren temps de canvis i en
Joan Solés va fer al consulta a
Girona. Va rebre'n bones notícies ja
que semblava que hi havia possibilitats d'acceptar-la. Així doncs, la
Maria se'n va anar a correus de
Girona i es va trobar amb tres o
quatre funcionaris que van discutir

Va ser llavors quan des de Girona li
van proposar que es fes càrrec de
l'oficina. Ella va acceptar-ho però
va ser llavors quan es va trobar
amb problemes: “no sabia fer ni
reemborsaments, ni certificats, ni
girs postals i vaig començar rebent
un paquet de diners per lliurar a
persones amb minusvàlua, jubilats
de Renfe, Telefònica... Com ho
havia de fer tot això?”. La feina ser
li va fer una muntanya i el cas és
que, espantada, la Maria va tornar
a correus de Girona per dir que
renunciava al càrrec. Tant amoïnada estava que només de seure al
despatx del funcionari va començar

Va arribar el moment de les
oposicions i la Maria va haver
de redactar un text i fer una suma,
una resta, una multiplicació i una
divisió amb decimals. Atabalada, la
Maria no recordava com fer la divisió i, aprofitant que els examinadors estaven distrets, va demanar
ajuda al sr. Molins, llavors secretari de correus que també estava present en les proves. Ell li va dir fluixet: “miri a la pissarra”. Va anar-hi
i, discretament, va fer una divisió
perquè la Maria recordés com es
feien. Tot seguit la va esborrar
ràpid. Les oposicions van anar tant
bé que va treure un 10! La plaça era
seva, ja era cartera! Recorda com
al cap de 5 mesos va llegir una
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revista de Madrid que parlava
d'una altra cartera com a “La
primera cartero de España”.
Ella va pensar: “Carai, però si
jo ja fa 5 mesos que treballo!”.

“Tant amoïnada estava que només de seure
al despatx del funcionari va començar a
plorar”

La Maria duia un vestit blau
molt elegant i tenia una gorra que
no es posava mai. En Josep
Masgrau, el baster, li va fer una cartera a mida i el ferrer Eloi li va construir un remolc fet expressament
perquè pogués entrar a l'estació.
LA FEINA
La feina de carter a finals dels anys
70 era molt diferent de l'actual.
Hem de pensar que en aquell
temps a poques cases hi havia bústies i el que feia la Maria era deixar
les cartes a sota de la porta o deixar-les darrera de la porta de l'entrada del carrer. La Maria s'havia
cansat de trucar el timbre i dir:
“Carta!”. Des de la casa li contestaven: “Gràcies!” i ella replicava:
“Adéu!”. En els inicis, algunes cartes es rebien a correus amb tan
sols el nom del destinatari o amb el
sobrenom de la casa. Explica la
Maria que havia rebut cartes, per
exemple, a nom d'en “Generós de
can Geli”. Un altre cas curiós fa
referència a una casa que es coneixia en castellà com a “padre sin

hijos”. L'home que hi vivia resulta
que va ser pare i va començar a
rebre cartes amb el sobrenom de
“padre con hijos”. Amb aquesta
poca precisió, podem imaginar-nos
com la memòria i les dots d'investigació que tenia la Maria devien
ser importants. Ella explica que
coneixia tothom i que a ella la
coneixien fins i tot els gossos!
Una feina important de la Maria
consistia en anar a l'estació de tren
ja que la correspondència arribava
amb uns trens especials de
correus. A la Maria li tocava anar a
les 6 del matí a l'estació de Caldes.
Hi deixava les cartes que havia
recollit a Caldes i que se n'anaven
cap al nord i recollia les que venien
del sud i que tenien com a destinataris veïns del nostre poble. A les 4
de la tarda deixava les cartes que
havia rebut amb destí a les poblacions situades al sud de Caldes i
recollia les que venien del nord.
Recorda com als inicis el transportava dues saquetes de correus però
que amb el pas del temps el volum

La feina un cop arribava a casa,
consistia en, primer de tot, separar
les cartes per carrers i, seguidament, per números. Un cop tenia
les cartes ordenades dins de la
cartera, començava la ruta, que
sempre era la mateixa: carrer de
Sant Antoni, plaça de l'Església,
carrer Prim, plaça de Sant Esteve,
carrer Nou, Carrer Santa Maria,
carrer Major, plaça Petita, plaça
dels Polls, carrer Rera Muralla,
Ajuntament, Casa Rosa, Sant Grau,
carrer Pla i Deniel i Casino. A la
tarda es cobrien les “cases del
Butà”, al Canigó i a la carretera de
Llagostera.
La Maria tenia l'obligació de repartir cartes al voltant de 250 metres
del casc urbà. Ja havia arribat a un
acord amb la gent que vivia més
enllà per deixar-los la correspondència en llocs concrets com
podien ser botigues.
Abans d'obrir, de 9 a 10, també atenia els balnearis que anaven a casa
seva a recollir la correspondència.
D'aquesta manera, els establi-

Documents identificatius dels inicis dels anys 80.
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de feina es va multiplicar. Així,
primer anava a recollir la
correspondència a peu però
més endavant ja ho va fer en
moto i, finalment, amb cotxe.

LA PRIMERA “CARTER” ESTATAL

vivències

A dalt, foto de desembre de 1999, poc
abans que la Maria es jubilés, amb
l'Anna Muñoz a l'esquerra i l'Antònia
Patino a la dreta.
A la dreta, La placa d'homenatge de
l'Ajuntament amb motiu de la jubilació de la Maria

ments tenien el correu més
aviat i ella s'estalviava de traginar el pes.
ALGUNES ANÈCDOTES

“La Maria coneixia
tothom i a ella la
coneixien fins i tot els
gossos!”

La vida de carter està plena
d'anècdotes. La Maria n'explica
tant sols alguna:
Una vegada uns clients italians del
Balneari Prats es van endur sense
voler les claus de l'habitació. Van
trucar des d'Itàlia i van explicar que
enviarien la carta per correu.
Resulta que com a remitent es van
limitar a posar el nom de l'establiment i l'adreça, sense especificar
ni l'estat, ni la província, ni el poble.
Algun funcionari va fer feines d'investigació i la clau, efectivament, va
arribar al seu destí. Altres vegades,
explica la Maria, van rebre cartes
que deien com a destinació únicament: “El balneari d'en Peret”, fent
referència al propietari del Prats.
Una altra de sonada va ser quan un
veí va enviar el seu fill a casa de la
Maria per deixar-hi la correspon-

dència. Resulta que el fill no va
poder encabir les cartes a la bústia
i amb bona fe, per introduir-les-hi,
les va trossejar i va passar-hi els
bocinets.
UN BON RECORD
Al contrari del que podria semblar,
a ca la cartera no era un lloc de fer
safareig. La Maria explica: “sovint
la gent em preguntava que si jo, que
voltava tant, no sabia res d'algun
succés que havia passat al poble. Jo
no sabia gaire coses, anava per
feina. Tot deu dependre del caràcter
de cadascú”. Aquella feina estava
feta per ella i amb el seu caràcter
afable es feia amb tothom. Els
últims anys de treball els va passar
a l'oficina i reconeix que va trobar a
faltar voltar pel poble.

Afirma de totes totes que si
pogués triar tornaria a ser cartera: “jo donava a la gent tota la
confiança. M'agradava que
estiguessin contents i que em
parlessin”. Remarca que la
gent la va acollir molt bé i que va
acceptar els errors que va cometre.
La Maria es va jubilar l'any 2000.
Encara ara hi ha gent que la saluda
però reconeix que “de vegades són
persones que quan les coneixia
eren joves i ara han canviat i ja no
sé qui són”. També observa que
Caldes ha crescut molt i reconeix
que conèixer tothom com ho havia
fet en els inicis és ara impossible.
La casualitat ha fet que acabem
l'entrevista visitant la nova oficina
de correus. Allà, la Maria es retroba amb l'Anna Muñoz, amb qui
havia treballat una bona colla
d'anys abans de la jubilació. Fem
una foto que uneix passat i present.
La vida continua. I les cartes van
circulant. ■
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CLUB DE LECTURA DE
LA BIBLIOTECA
ANTONIA CANYELLES
a propera convidada del club de
lectura serà la poetessa
mallorquina Antonina Canyelles
Hem escollit el seu poemari Piercing
(Lleonard Muntaner Editor, 2005).
Antonina Canyelles (Palma de
Mallorca, 1942) És professora de català
i escriptora. Ha publicat el llibre de
narrativa Quadern de conseqüències
(1980, premi IBC-Marià Aguiló). Ha
publicat els llibres de poesia Patchwork: dibuixos i poemes
(1981) i Piercing (2005).

L

No és una autora gaire coneguda i els seus llibres costen de
trobar a biblioteques i llibreries catalanes. Tot i així, volem
saber més d'aquesta autora i fruir amb els seus poemes
rebels i explosius.
Una mostra:
Menjaràs morena, no altres peixos,
Menjaràs arròs amb gramenera.
Beuràs aigua amb cabotins de la més bruta.
Et prohibiran trencar la ce i geminar la ela.
A poc a poc perdràs la fesomia.
A poc a poc perdrà sonoritat la essa.
La be i la ve serà un tant se me'n dóna.
El so neutre es tancarà com una porta.
Acabaràs amb el cos ple d'autopistes!
(Piercing, maig 2005)
Antonina Canyelles

Mercè Barnadas
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RECOMANACIONS
LECTURA
Màrius Serra
“QUIET” (Empúries, 2008)

El divendres 8 de maig
vam tenir en Màrius
Serra a la biblioteca
municipal. Tot i que és un
personatge molt conegut
a nivell mediàtic perquè
ha col·laborat i col·labora
en programes de ràdio,
de televisió i és articulista
de diaris, nosaltres vam
voler parlar més de la
seva vessant literària. Al
club de lectura havíem
llegit el seu últim llibre
“Quiet” i vam poder
comentar-lo amb ell.
Serra narra la seva vida i
la de la seva família a
partir del naixement del
seu fill Lluís, un nen que
pateix una greu encefalopatia, una malaltia encara no diagnosticada que li
provoca una falta total de
mobilitat i una minusvalia
extrema. El que destaca
d'aquest relat, a banda de
l'estructura narrativa, és
l'actitud de l'autor. La
naturalitat amb què
explica la seva experiència, la descripció de les
seves emocions: ràbia,

tendresa, amor, indignació… donen al text un aire
d'autenticitat molt potent.
És d'agrair també l'absència de dramatisme i
d'alliçonament moral.
L'obra té dues parts clarament diferenciades. La
primera és un dietari no
cronològic (una de tantes
paradoxes del text) on es
relaten vivències i anècdotes que van dibuixant, a
un ritme que enganxa, un
retrat de la vida de la
família amb en Llullu. La
segona, molt original,
parteix d'un text de
Georges Pennec “Je me
souviens” i, com en un
joc dels que tant agraden
a l'autor, aquí és en Llullu
qui ens parla. Com que no
pot recordar, tampoc pot
oblidar. Així doncs, no
oblidarà mai les persones
del seu volant, els seus
noms, de tot el que
viu…En aquesta part, en
Llulu també emprèn una
carrera imaginària de la
mà de Jordi Ribó, gràcies
a un muntatge fotogràfic
inspirat en l'antic zoòtrop,
tambor circular
amb dibuixos que quan
gira sembla tenir moviment..

Com apunta Vicenç Pagès
(Presència, 2009) “Quiet
és un quadern de bitàcora
que conjuga vida i literatura i que ens permet
acostar a la vida d'un

navegant en dic sec, fràgil, a vegades invisible i
terriblement incomprès.”
Mercè Barnadas

CINEMA

el món de la fotografia (va
guanyar el Fotopress el
1994), el cine i la imatge.
Marta Feliu

MÚSICA

FARNARIER, Christophe
El somni. 2008

MAZONI
Eufòria 5 Esperança 0

Aquest documental ens
mostra l'últim viatge cap
als Pirineus catalans
d'un dels últims pastors
transhumants que queden, en Joan “Pipa”. Així,
podrem conèixer el seu
dia a dia i descobrirem el
passat i el present d'un
home que estima el que fa
i que respira l'alegria de
conviure amb la natura.
El somni de Joan “Pipa”
és un somni de llibertat,
d'humanitat, i de respecte pel medi ambient. Però
l'augment de les infrastructures, la febre urbanística i el creixement
desenfrenat, així com
també el canvi climàtic,
posen fi a aquest somni i
ens porten cap a un futur
incert.
Christophe
Farnarier,
malgrat estrenar-se amb
aquest documental com a
director i guionista, porta
molts anys treballant en

El bisbalenc Jaume Pla,
més conegut com Mazoni,
ja ens havia regalat bones
cançons en el seu anterior disc, Si els dits fossin
xilòfons.
Ara ens sorprèn amb un
disc molt bo, amb un so
una mica més dur però
amb unes cançons variades i amb molts matisos.
Eufòria 5 Esperança 0 és
en essència un disc rock
però també amb melodia
pop i amb tocs de psiquedèlia, punk, folk... Beatles,
Stones, Dylan és el seu
bagatge i el concreta amb
cançons tan esplèndides
com l’enèrgica Eufòria, la
lluminosa Ei, que surt el
sol!, la contestarària
Apocalipsi now, l’èpica
Tres moments, l’endimoniada Mala llet i la torbadora Caputxeta. La resta
de disc baixa d’intensitat i
té un aire més reposat i
melòdic. Un altre bon disc
en català. No us perdeu la
gira de presentació, que
diuen que s’ho val!
Albert Torrent
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NOVETATS
llibres
FICCIÓ
BEZSONOFF, Joan-Daniel
“Una educació francesa”
L'Avenç, 2009
CERCAS, Javier. “Anatomía de un
instante”. Mondadori, 2009
HERNÁNDEZ, Gaspar. “El silenci”.
Destino, 2009
LARA, Jordi. “Una màquina d'espavilar ocells de nit”. Edicions del
1984, 2008
MANKELL, Henning. “El fill del
vent”. Tusquets, 2009
MEYER, Stephenie. “The host
(l'hoste)”. Suma de Letras, 2009
MILLÁS, Juan José. “Los objetos
nos llaman”. Seix Barral, 2009
MURAKAMI, Haruki. “After dark”.
Empúries, 2008.
PALOMAS, Alejandro. “El secret
dels Hoffman”. Columna, 2009
RIERA, Carme. “Amb ulls americans”. Proa, 2009
ROCA, Núria. “Los caracoles no
saben que son caracoles”. Espasa
Calpe, 2009
VILA, Eloi. “L'any del senyor”.
Alisis, 2009

NO FICCIÓ
ABADÍA, Leopoldo. “La crisis ninja
y otros misterios de la economía
actual”. Espasa Calpe, 2009
BERGASA, Francisco. “¿Quién
mató a Ferrer i Guàrdia?”. Aguilar,
2009
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CABRÉ, Tate. “Cuba a Catalunya El llegat dels indians”. Cossetània,
2008
MAJÓ, Joan. “No m'ho crec Entendre la crisi per comprendre
el món que ens espera”. La
Magrana, 2009
TORRECILLA, Carles. “Crisi, mentides i grans oportunitats Estratègies i propostes per sortir
airosos de la tempesta econòmica”.
Columna, 2009

LOVE OF LESBIAN.
“1999 o cómo generar incendios de
nieve con una lupa enfocando la
luna”
MAZONI.
“Euforia 5- Esperança 0”
MY MORNING JACKET. “Evil urges”
PLA, Albert. “La diferencia”
VETUSTA MORLA.
“Un día en el mundo”

FLAMENC
LINARES, Carmen.
“Raíces y alas”

música
I N FA N T I L
SI FA SOL RE'S MI FA
“A do's mi'l per hora”

JA Z Z I B LU E S
ELIAS, Eliane.
“Something for you”

POP-ROCK
BON IVER.
“For Emma, forever ago”
CLARE & THE REASONS.
“The movie”
HERMAN DUNE.
“Giant”
FLEET FOXES.
“Fleet foxes”
THE KILLERS.
“Day & age”
LAMBCHOP.
“OH (Ohio)”

cinema
DREYER, Carl Theodor. “Vampyr”
FELLINI, Federico. “Casanova”
FESSER, Javier. “Camino”
FORN, Josep Maria.
“El coronel Macià”
GARRONE, Matteo. “Gomorra”
HAGGIS, Paul. “En el Valle de Elah”
LUMET, Sydney. “Antes que el diablo sepa que has muerto”
MAKHMALBAF, Hana.
“Buda explotó por vergüenza
ROSALES, Jaime.
“Las horas del día”

MÉS ALTRES NOVETATS:
INFANTILS, ÒPERA, CLÀSSICS…

comunicació
Ara, amb millor cobertura, per arribar on ets tu

Sintonitza el 107.9FM!

L'Altell Sardanista ha celebrat
el programa Núm 400.

Feluca Díaz amb
l'escriptora Susana
Vallejo, convidada a
Draps Nets.

Per Sant Jordi els alumnes dels centres de
Caldes varen ser els protagonistes.

Sónia Egea, responsable Josefina Clotet,
de Músiques d'Arreu i coordina i presenta
Explica'm un conte.
l'Agenda de Caldes.

Tota la infrastructura tècnica
de la ràdio al servei de
l'Aplec de la Sardana.

Càlida Caldes, el programa de la gent gran.
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PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2009 24 HORES AL DIA, 7 DIES A LA SETMANA
■ DRAPS NETS
Feluca Díaz
Diumenge, d'11:00 a 12:00 h.
® Dijous, a les 20:00 h

■ FRAGMENTS

■ ALTELL SARDANISTA

Xavier Pararols. Música electrònica
Dimecres 19:00 h.
® Dissabte 20:00 h

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”

■ CÀLIDA CALDES
Francesca Ros
Dimarts, de 13:00 a 14:00 h.
® Diumenge, a les 13h
■ ONES SOLIDÀRIES
Immaculada Vicens
Dimecres a les 20:00 h.
® Dissabte, 12:00 h.
■ MÚSIQUES D'ARREU
Sònia Egea
Dilluns a les 20:00 h,
® Diumenge, a les 10:00 h.
■ EXPLICA'M UN CONTE
Sònia Egea
Dissabte, 10.00 h

■ EL CLUB DEL COUNTRY
Rafel Corbí
Divendres, a les 20:00 h

■ KOSMOS
Col·lectiu Kosmos-folk
Dissabtes, a les 09:00 h
■ ESGLÉSIA VIVA
Àngel Rodriguez
Diumenge a les 08:30 h
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Àurea Farssach i Marc Ciurana.
De dilluns a divendres, a les 19:00 h. ® 00:00 h.

■ L'ÀNIMA ELECTRÒNICA

■ EL PLE MUNICIPAL
Josep Delemus, Jesús Bartomeu
Generalment, el darrer dilluns de mes a les 20:00 h.

■ EL DEBAT de Caldes FM
Mateu Ciurana
(bimensual)
Dijous a les 21:00 h
® dijous següent, 21:00 h.

■ AGENDA DE CALDES
Josefina Clotet
Repartida per la programació

■ 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.

esports i joventut

esports i joventut

IV DIADA DE L'ESPORT DE CALDES DE
MALAVELLA 2009

E

l dissabte 6 de juny es va
portar a terme la IV Diada
Esportiva de Caldes de
Malavella homenatge a
Francesc Sala i Vilanova, organitzada per totes les Entitats Esportives
Municipals i l'Ajuntament de
Caldes de Malavella.
La programació de la diada esportiva va oferir la possibilitat de gaudir de l'Escola Esportiva Municipal i
de
les
Entitats
Esportives
Municipals ja que van desenvolupar
diverses activitats i competicions
en els quatre espais de joc de la
zona esportiva: pavelló, camp de
futbol, polivalent i pistes de tennis
amb una participació propera als
cinc-cents nens i nenes. El Club
Excursionista de Caldes va participar en l'organització d'una sortida
en bicicleta pels voltants del
Municipi, el diumenge 7 de juny.

Campions: UE Caldes (benjamí B)

Campions i persones reconegudes

Gràcies a totes les entitats per la
seva col·laboració i participació.

LA NIT DELS
CAMPIONS 2009

Malavella. Tot seguit fem un llistat
dels clubs i equips guardonats de
la temporada 2008-2009.

CAMPIONS
TEMPORADA 2008-2009

El mateix dissabte es va celebrar la
“nit dels campions”, en reconeixement als esportistes i entitats de
Caldes de Malavella que han destacat per la seva trajectòria, aportació o dedicació esportiva durant la
temporada 2008-09. Ho vam celebrar tots junts al teatre municipal
com a colofó de la diada de
l'Esport.
Es va fer homenatge als equips
campions i també, per primera
vegada, es va fer reconeixement de
la tasca de les persones més rellevants vinculades a les entitats
esportives. Tots van rebre un obsequi de l'Ajuntament de Caldes

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí A.
Campió 1a Fase Comarcal del
Consell Esportiu de la Selva.
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Infantil Femení de Vòlei.
Campió territorial dels Jocs
Esportius de Catalunya.
CLUB TENNIS CALDES
Categoria sèniors +30
Campions lliga Gironina en el grup
coure (pugen a categoria bronze).
També van ser finalistes en la competició per equips de la lliga +30 en
el grup plata i pugen al grup or.

Campions: Infantil femení vòlei, Escola Eportiva Municipal

Club tennis Caldes (sèniors +30)

Fotos diverses de la Diada Esportiva
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RECONEIXAMENTS TEMPORADA
2008-2009
EL CLUB DE PATINS DE HOQUEI
●

L'equip de PRE-BENJAMÍ B.
En reconeixement al seu esforç, constància
i dedicació durant tota la temporada.
EL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC CALDES
En representació de la totalitat de les patinadores del club creat aquest 2009.

● Ainhoa

Estalrich (Nivell C).
Pagès (Nivell B).
● Júlia Piñataro (Nivell A).
● Mireia

DISPAR SO 2009

E

l divendres 22 de maig passat va tenir lloc el
Dispar So 2009, un concert que, enguany arriba a
la seva tercera edició. D'aquesta manera, es pretén consolidar una oferta musical de primavera a
Caldes de Malavella.
La jornada va començar a 2/4 de 9 del vespre al casino
municipal on un centenar de persones van poder gaudir
dels tastets d'arreu del món que van cuinar diferents
voluntaris immigrants. Tot plegat es va amanir amb un
concert de percussió africana amb l'entitat Tam Mauriki
Tam, una degustació de gralla i percussió de la mà de la
Colla Gegantera i els Grallers Escaldats i una actuació del
Dj Rass-Angie.

El CV JOVES CALDES
● Sr.

Raül Xifra García
En reconeixement especial com a entrenador de les cadets per la seva implicació amb
el club, trajectòria i millora de l'equip cadet.
CLUB EXCURSIONISTA DE CALDES

● Sr.

Josep Sancho Garcia
Per la seva trajectòria esportiva. Ha participat en diferents tipus de competicions de
muntanya: curses de raquetes, caminades
de resistència, curses de muntanya, duatló
de muntanya, bicicleta de muntanya, dels
primers esportistes a completar el repte
dels 100 cims, etc.
ASSOCIACIÓ ATLÈTICA
CALDES DE MALAVELLA

● Sr.

Josep Sitjà i Agulla
Laura Bayona
En reconeixement a tota la seva extensa
dedicació atlètica amb èxits nacionals i
internacionals.

● Sra.

CLUB ESPORTIU CALDES DE MALAVELLA
● Sr.

Seguidament, Blocquilombo va oferir el segon plat a través de la seva rua de percussió itinerant que ens va conduir fins al polivalent. D'aquesta manera, van saber
engrescar a tot el públic que va ballar al ritme dels surdos, les caixes i els tamborins.
Finalment, al polivalent, dues joves de l'Espai Jove Ca la
Romana, van fer una demostració de hip hop. D'altra
banda, Zedna va sorprendre amb el seu peculiar estil
metal, mentre que Gazpacho ens va deixar a tots bocabadats amb el seu “Pásame la sal”.
Des de l'Espai Jove Ca la Romana, volem agrair la presència de tots els assistents i, especialment, el suport de
tots aquells que
vàreu estar treballant i col·laborant
perquè tot plegat
sortís a la perfecció: Tam Mauriki
Tam, Zedna, Colla
gegantera i Grallers
escaldats, col·lectiu
de joves Font de la
Vaca i col·lectiu de
persones
immigrants. A tots vosaltres: gràcies! ■

Josep Mª Jou i Fernández
En reconeixement a la seva professionalitat
i dedicació, que ha estat fonamental en el
naixement i creixement del Club.
Felicitats a tots els components dels equips
i ànims per la següent temporada. ■

ae34

Cartell del Dispar So 2009,
dissenyat per un jove de Caldes

ensenyament
SES CALDES

FLASH NOTÍCIES SES CALDES DE MALAVELLA
curs ja tenim representants
nhorabona a la nostra alumna
er Sant Jordi, un grup d'alumAquest
de l'alumnat al Consell escolar: E de 1r d'ESO Poppy Georgina P nes de 2n. i 3r. d'ESO va particibenvinguts Eric, Graeme i Jordi.

King, per haver estat guardonada
amb el primer premi en el X
Concurs de Dibuix organitzat per la
Federació
de
Cristians
de
Catalunya. En aquest concurs hi
han participat moltes de les escoles, instituts i parròquies de
Catalunya. Moltes felicitats!

par en la presentació del pla lector
del CEIP La Benaula a Ràdio Caldes.

del 2009, el grup de
E l4t.21Ad'abril
va fer una bicicletada d'a-

també reciclem. Apunta't
AlalSES
reciclatge!

nada i tornada des del SES fins a
Sant Andreu Salou.

de Girona va acoL allirPolitècnica
el dissabte 28 de març cenna invasió... potser, un desple-

Ugament militar...! Quin soroll
que vam sentir el 28 de novembre
quan va aterrar un helicòpter del
RACC just al costat de l'institut. Els
alumnes estaven fent cultura al
teatre de Caldes i restàvem al centre uns quants professors. També
va venir un cotxe del mateix RACC i,
és clar, la policia municipal. Tot
plegat va durar uns vint minuts,
però de l'anècdota encara en fem
memòria!

tenars de joves d'estudiants de 2n.
d'ESO d'arreu de les comarques
gironines per participar en el 49è.
Concurs de Joves Talents, el tradicional concurs de redacció que
organitza des de fa anys l'empresa
Coca-Cola . Els alumnes que van
representar el nostre van ser: en
Pol A. i l'Alba G. de 2n. A i l'Ainhoa
D. i la Carme U. de 2n. B. Des d'aquí els desitgem molta sort!

21 d'abril passat els de
E l3r.dimarts
d'ESO vam anar al Museu de
la Ciència Cosmocaixa de Barcelona.
Primer, vam realitzar dos tallers,
“Història de la matèria” i
“Tecnologia: eines per a canviar el
món”, i després vam gaudir de les
exposicions del museu i vam explorar alguns conceptes bàsics de la
ciència mitjançant experiments,
peces reals i éssers vius. Tot, fent
servir les últimes tecnologies. ■
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ensenyamentlitat
CEIP SANT ESTEVE

JORNADES ASTRONÒMIQUES

han recollit les diverses àrees d'aprenentatge. Les
roses, els punts de llibre, la llegenda, una ballada de
danses, l'intercanvi de llibres i un llarg etcètera de
propostes creatives van omplir aquesta diada tan nostrada.
Prèviament a la jornada i per motivar-ne la celebració,
des de la biblioteca es va promocionar l'apadrinament
de paraules. Es tractava d'anotar i recuperar paraules
que han caigut en desús. La participació de l'alumnat
ha sigut molt nombrosa i se n'ha fet un recull amb
totes les paraules. S'ha participat també, en el concurs de microliteratura organitzat per l'Ajuntament.
Des d'aquestes línies felicitem tan als participants
com als guanyadors. ■
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el 27 al 29 d'abril s'han dut a terme les
Jornades Culturals a l'escola. Enguany, coincidint amb la celebració de l'Any de l'Astronomia,
han tingut com a centre d'interès l'univers.

JORNADES ESPORTIVES

El sol, la lluna, els planetes, les constel·lacions, el telescopi, entre d'altres, han sigut els protagonistes dels diferents tallers organitzats per a cadascun dels cicles.
Els alumnes han realitzat activitats de tipologia diversa: xerrades, manualitats, visionatge d'audiovisuals...
per descobrir una petita part de l'apassionant món
astronòmic. ■

SANT JORDI

ant Jordi és una diada molt significativa per la
nostra cultura. Per això, des de l'escola hem
realitzat amb un estil entre lúdic i educatiu,
diferents activitats que de forma transversal

S
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om cada any, des de l'àrea d'educació física
s'organitza la jornada esportiva per a l'alumnat de cicle superior dels municipis de Caldes,
Riudellots, Cassà i Llagostera. Enguany tots
aquests alumnes han vingut a Caldes a celebrar
aquesta jornada. Aquest esdeveniment més enllà de
pretendre fer gaudir a l'alumnat tot educant-los en
l'esport és un bon exercici de convivència i d'educació
de valors com la cooperació, l'amistat i el respecte. ■

C

ensenyament
AMPA DEL CEIP SANT ESTEVE

I TU, REUTILITZES?
APUNTA'T AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DEL CEIP SANT ESTEVE!!!

podran reutilitzar, pràcticament, el cent per cent dels llibres de text.
A canvi, les famílies i l'alumnat
cal que es comprometin a fer
un bon ús dels llibres de text i
de retornar-los al centre en
finalitzar el curs escolar, així
com a restituir-los en cas que
n'hagin fet un ús inadequat que
impedeixi reutilitzar-los posteriorment. Aquesta valoració,
com la gestió del programa, la
duu a terme la comissió de
seguiment.

Com puc
reutilitzar?

J

a fa dos anys que el CEIP Sant
Esteve es va acollir al
Programa de Reutilització de
llibres impulsat per la
Generalitat, des del Departament
d'Educació. Els principals objectius
són regular i fomentar l'ús racional
dels recursos, educar per a la conservació i reutilització del material i
garantir a les famílies un estalvi econòmic important. A banda, però, d'aquests beneficis que repercuteixen
directament en les famílies, el
Departament d'Educació atorga subvencions als centres educatius que
participen en el Programa, de manera que la nostra escola ha rebut en
els darrers dos cursos un impuls
econòmic que ha proporcionat recursos extres, (tant necessaris!) que es
destinen íntegrament a proveir de
material didàctic el nostre centre.

La participació de l'escola en el
Programa compta amb el compromís explícit de l'AMPA i del personal docent del centre que, en bona
col·laboració, hem creat una
comissió de seguiment i gestió del
Programa, des del sí del Consell
Escolar, per tal de garantir-ne la
continuïtat i el bon funcionament.
És durant el proper curs que arribem a la darrera fase del programa
i amb la que pretenem consolidar,
de manera permanent, el sistema
de reutilització de llibres al nostre
centre. A partir d'aquest curs, l'estalvi econòmic pels pares passarà a
ser determinant i molt considerable gràcies a la creació del banc de
llibres propi que iniciarem a partir
del curs 2009/10 i gràcies al qual,
els alumnes acollits al programa,

El mes d'abril passat, en una
primera nota informativa que
us vam fer arribar als pares i
que podreu trobar i consultar al
nostre web, us en fèiem cinc centims, de manera aproximada, de
l'estalvi econòmic que representarà acollir-se al programa. Durant
la primera quinzena de juny, juntament amb els preus definitius del
lot complert de llibres, us farem
arribar els formularis d'inscripció i
us detallarem els passos a seguir
per tal de poder acollir-se al
Programa de Reutilització.
Així doncs, l'AMPA i el mestres ja ho
tenim tot a punt, només ens cal la
vostra col·laboració. Si teniu ganes
d'estalviar diners, reutilitzeu! ■
Si voleu més informació, consulteu el nostre
web: http://www.caldesdemalavella.cat/Associ
acionisme/ampasantesteve/Publicacion4.htm
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CEIP BENAULA

LA LLUNA QUE NO BRILLAVA
ola Caldes de Malavella! Som els nens i nenes de P-5 de la Benaula, els pirates! Aquest és el conte que
vam fer tots junts pel 2N. concurs del full blanc. Aquest concurs l'organitza la nostra escola pel dia de
Sant Jordi. Cada curs ha d'inventar-se un conte, rodolins, poemes, redaccions... sobre un tema que es
propasa. Aquest any ha estat La lluna i les estrelles.

H

Aquí us ensenyem el nostre conte La lluna que no brillava. Sabeu què? Ens van donar un premi: un conte per a
la nostra classe. Tots vam estar molt i molt contents! ■
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Disfressa de Carnestoltes

AMPA CEIP BENAULA
a estem a la recta final! Un altre
curs que s'acaba i un munt de feina
que s'ha fet. A part de la feina de
papers, seguiment de les obres de
l'escola i altres tasques importants que no
es veuen, l'AMPA té una comissió de festes
de primera.

J

La paradet
Un cop més i després d'un taller de cara de Sant
Jordi
nestoltes on cadascú es feia les disfresses
en un ambient de gresca i xerinola la rua
de carnestoltes va ser un èxit . Els benaulitos estàvem guapíííííssims! Papes, mames, que ens van ajudar en la venda d'aquest matenens, nenes i cotxets……tots ben disfressats a rial a la seva parada de llibres de l'escola.
passejar, ballar al pavelló i després un bon
Bé, i això és tot per aquest trimestre, però no per
sopar amb la colla… I el cotxe xulíssim també!
aquest curs ja que ara estem preparant la festa
Bé, i això no és tot perquè el dia de Sant Jordi va grossa!!! La festa de fi de curs que, si no hi ha res
ser un altre èxit. En un matí vam aconseguir de nou ja haurem fet quan surti al carrer l'Aquae.
acabar les existències de roses i es va vendre un Ah! per cert, fem una crida als papes i mames de
munt de gorres, samarretes i imants de la la Benaula perquè us apunteu a l'AMPA com a
Benaula a la parada que teníem a la Plaça de vocals o si més no, com a col·laboradors el curs
l'Església, així com llibres. Tot això amb la vinent, i agraïm la col·laboració dels que aquest
col·laboració de les /els superprofes que tenim, any ens han ajudat. ■
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LLAR D'INFANTS NINOTS

HI HAVIA
UNA VEGADA....
xplicar contes és quelcom
agradable i gratificant, tant
per a qui els explica com
per qui els escolta. Les
representacions teatrals, les explicacions... pretenen fomentar el
plaer i l'alegria en els infants.

E

Els contes solen tenir unes característiques semblants:
● Imaginació
● Accions ràpides, constantment hi
passen coses
● Elements quotidians que els
infants ja coneixen
● Repeticions (cançons, diàlegs...)
● Vocabulari
RECOMANACIONS A L'HORA
D'EXPLICAR CONTES
El narrador ha de conèixer la història. L'ha d’explicar amb tot el cos
(mans, ulls, veu...) dramatitzant i
transmeten entusiasme en tot
moment amb un ambient de tranquil·litat, sense parla massa fort.
COM HO FEM A LA LLAR?
A la llar treballem el conte de diferents maneres:
● Una de les activitats és la sortida
a la biblioteca. Cada setmana una
classe de p-2 va a la biblioteca. La
Mercè ens ve a buscar i ens hi
acompanya. Allà ens explica un
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conte i ens deixa que
tots sols en mirem. És
una activitat divertida
que a l'hora ens ajuda a
treballar l'hàbit de l'ordre, d'atenció i de
saber estar.
Des d'aquí volem agrair
la paciència i la amabilitat de la Mercè.
● A cada aula de p-1, p2 hi ha el racó dels contes on els infants lliurement poden gaudir,
aprendre a compartir i a
tenir cura del material
● A final de mes, quasi sempre un
divendres, tots els infants de la llar
P-1/P-2 es reuneixen a la sala polivalent on les educadores preparen
un “teatre” i hi representen el conte
que aquell mes estan treballant (té
relació amb el centre d'interès
corresponent).
L'últim conte que vàrem representar fou la llegenda de Sant Jordi.

També hi hem representat contes
populars com ara: en patufet, la
caputxeta, la rateta...tot i que alguna vegada ens comptes de representació teatral els hem explicat
amb els titelles. ■
“Si vols un adult amb un pensament creatiu, de petit explica-li
contes. Si el vols, a més, més savi,
explica-li més contes” (A.Einstein)

ensenyament
AMPA DE LA LLAR D'INFANTS NINOTS

DONCS SÍ, JA TENIM AQUÍ... L'ESTIU!
ixí començava el nostre
escrit fa ja uns quants
mesos, just quan havia
començat el curs escolar, i
just quan s'acabava de formar l'equip de l'AMPA 2008-2009.
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rua de carnestoltes, xerrades,...).
Hem de valorar positivament el
resultat de les reunions amb les

Us dèiem que l' AMPA, tot i estar
composta per uns quants membres
que portem els nostres fills a la
Llar d'infants Ninots, és realment
el conjunt de tots els papes i
mames que vetllem pel benestar
dels nostres fills.
En aquell moment parlàvem de
moltes coses, del que ens interessava, del que volíem, del que ens
preocupava... relacionat amb els
nostres fills i la Llar, i realment la
nostra feina durant aquest temps
ha anat en aquest camí, aconseguir
el que ens havíem proposat a principi de curs. Tot i que a banda de la
feina pròpiament dita, no hem d'oblidar que hem gaudit d'activitats,
sopars i trobades que han fet la
feina molt més amena, de la mateixa manera que han servit també
per relacionar papes, nens, i famílies senceres!
Podríem parlar punt per punt de
tots els objectius que ens havíem
marcat tan pel que fa a la Llar pròpiament dita, objectius en relació a
l'equip educatiu i funcionament de
la Llar, objectius més dirigits a l'
Ajuntament o regidoria, i objectius
de cara als pares i usuaris de la
llar, però ompliríem la revista sencera! És per això que farem un petit
balanç amb les coses realment
transcendents i acabarem “fent un
brindis” per la climatització de Llar.
A grans trets, comentar que hem
de felicitar tots els papes que han
participat en algun moment en
alguna de les activitats (enquestes,

educadores, tot i que segurament
encara quedaria alguna petita cosa
a millorar en el dia a dia a la Llar.
Realment s'ha col·laborat de forma
conjunta en moltes de les activitats
gaudides pels nostres fills (caga
tió, calendari, tallers,...), la qual
cosa sempre és d'agrair. Hem vist
joguines noves al pati de la Llar, i
material que feia temps que es
demanava... Estem contents també
perquè l'Ajuntament continua oferint el servei del Casalet a l'estiu,
però no estem tan contents pel fet
que no sabem encara quin dia
començaran els curs els nostres
fills al setembre. En el moment de
fer pre-inscripcions pel curs 20092010... encara no teníem calendari
escolar, la qual cosa havíem demanat per activa i per passiva. Hem
aconseguit també paralitzar la puja

de preus per l'any que ve, però
queda pendent encara la confirmació de la contractació d'una nova
educadora pel curs vinent... Com
podeu veure es tracta d'una llista
molt llarga. Hi hauria molts punts a
comentar, alguns positius i d'altres
de no tant, però la valoració global
és, per descomptat, molt positiva.
I ja per acabar, i fent referència al
brindis que us havíem promès,
pensem que hem d'alçar les copes
i brindar tots junts per la climatització de la llar d'infants. Sí, ja
tenim la Llar amb climatització.
Finalment, i després de molts anys,
podem dir que s'ha fet realitat, i
aquest estiu els nostres fills ja en
podran gaudir. Convidem a fer
aquest brindis a tota la gent que ha
lluitat per tenir la llar climatitzada,
a tots els pares i mares que us heu
mogut i preocupat pel tema, a les
antigues AMPA que heu treballat
per això, als diferents equips educatius i direcció que any rera any
heu pressionat per aconseguir una
llar amb condicions, a tots els partits polítics que heu mogut fils per
aquest fet, i com no, a tot el poble
perquè ho celebreu amb nosaltres.
L' AMPA Llar d'Infants Ninots 2008
- 2009 fa un brindis amb tots vosaltres!
Per últim només queda dir a tots
aquells pares de nens que comencen
curs al 2009, que us animeu a formar
part de l' AMPA o a participar en les
activitats que es duen a terme (tot i
que encara ens queda molta feina i
moltes activitats per dur a terme
abans de setembre, i a les quals us
convidem). De la mateixa manera
també ens avancem agraint la feina
feta als membres de l'actual AMPA i
pares que heu col·laborat amb
aquesta, i que els curs que ve ja no
en formareu part. ■
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CENTRE D'ESPLAI SANT ESTEVE
om ja és tradició per les vacances de Setmana Santa, el Centre d'Esplai Sant Esteve ens n'anem d'acampada amb els més petits i fem una sortida amb els grans. D'acampada varem anar
a Franciac, i com ja també comença ésser una tradició, ens va ploure, però això no ens va privar de passar-nos-ho súper bé, i a l'hora de dormir amb les tendes, és tota una aventura.
Aquest any n'hem estrenat de noves ja que les que teníem començaven a estar una mica atrotinades. En una pausa de bon temps, dimarts, vam poder anar d'excursió amb la bicicleta fins
a Santa Margarida, una ermita que hi ha a Vilobí. Per recuperar forces els monitors ens van fer uns macarrons
boníssims! ■

C

mb els grans, i ja també seguint la tradició, vam anar el cap de setmana a la Cot, a Santa
Pau. El divendres també ens va ploure, i no pas poc, però el dissabte la pluja ens va donar
una treva i vam poder anar tot xino-xano fins al poble. Allà, una de les patrulles ens va fer
un joc. Córrer, córrer i més córrer, però ja ens agrada. A la tornada ens vam trobar que
alguns monitors ens havien fet brou per sopar, estava d'allò més bo! Llavors, al vespre, vam
jugar al tradicional "joc mostassa" que és el nostre preferit. Ja ben entrada la matinada a
dormir i l'endemà recollir, netejar, dinar i cap a casa!
Esperem amb ànsia la propera sortida. ■

A
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ESPLAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”

L'ESPLAI, 2 DIES A SARAGOSSA
e ben segur que molts, llegint el
títol, hauran pensat que quasi bé
tothom hi haurà estat i que per
tant no cal anunciar-ho a bombo i
platerets. O que és una sortida
rutinària i molt repetida. Però
amb tot aquest bagatge
tant normal, el que ens va
fer més feliços va ser la
reduïda colla d'amics del
poble que, anant ben
agermanats ho vàrem
poder gaudir plenament.
Ens dèiem els uns als
altres que aquesta mateixa colla havíem de repetir
la sortida a qualsevol altre
lloc. Millor augmentar-la, però sempre
amb gent valenta i entenedora, ja que va
resultar ser la millor colla de “gent
encantadora”.
Sí, vertaderament el tema clau o el
motiu de la sortida va ser anar a veure la
Basílica del Pilar i també la formosa
Catedral de La Seo, que estan a uns 200
metres, l'una de l'altra. Visitar el pont de
Pedra de l'Ebre i recórrer els seus antics
carrers adjacents.
De retruc o de tornada, passar a visitar El Monestir de Pedra construït amb
tres etapes: la primitiva, segle XII, d'estil
gòtic primitiu. La gòtica renaixentista,
segle XVI, i la clàssica barroca, segle
XVII-XVIII. Les formoses estances tant
austeres i primitives que ara hem contemplat, eren per les classes més acabalades, ara hem
d' imaginar com vivien els pobres vassalls i gent de
camp d'aquestes èpoques passades.
Tot el seu voltant i amb un llarg recorregut vàrem
poder contemplar la bellesa de les cascades d'aigua
caient amb fúria des d'unes alçades impressionants.
Vàrem passar per grutes i camins tortuosos i pujant
amb rústiques escales de pedra salvant alçades i baixant desnivells al voltant de muntanyes com si restés-

D

sim embolcallats al bell mig del nucli del Paradís, per
la pura i virginal vegetació que ens feia sentir com si
nosaltres fóssim petits follets de bosc davant d'unes
impressionants vistes inèdites.
Amb dos dies i una sola nit vàrem fer tota la feina
sense esgotar-no gens.
Alguns ja ho havíem visitat
i ho vàrem tornar a veure i
d'altres, que no hi havien
estat mai, varen quedar
al·lucinats del què es pot
visitar i gaudir sempre caminant al seu aire. ■
Sebastià López,
sots-president

De dalt a baix:
El grup
Monestir de Pedra
La Seo
El Pilar
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
LA TERCERA EDAT “CASA ROSA”
25È ANIVERSARI FESTA SOCIAL DE GERMANOR
l dia 17 d'abril d'enguany es va celebrar el 25è.
Aniversari de la Festa social de germanor. Per a
tal ocasió es van organitzar tot un seguit d'actes:
Missa cantada per una orquestra, tot seguit sardanes per la Cobla Principal d'Olot i, per acabar
la diada, un dinar al restaurant La Terrassa, de
Platja d'Aro, fins a on ens van acompanyar el nostre Alcalde, Joan
Colomer, el mossèn de la parròquia, Salvador Gras, representants
de les Caixes d'Estalvis i dels casals de Llagostera, Cassà de la
Selva, Riudellots de la Selva, Vilobí d'Onyar, Riudarenes, Sils,
Maçanet de la Selva i Vidreres. Un total de 250 persones van
assistir als actes. ■

E

SORTIDA LÚDICO-CULTURAL DE 5 DIES A
HORTA DE SANT JOAN
Circuit de cinc dies per
les comarques de l'Ebre,
Terra Alta i El Matarranya.
Ens hem allotjat a l'Hotel
Miralles d'Horta de Sant
Joan. Vam visitar Gandesa,
capital de la Terra Alta i la
Catedral del vi. També
Miravet, on destaquem el
pas de la barca, l'església
vella i el castell. Vam visitar
Benifallet i la famosa cova
de les meravelles. I Queretes,
poble del Matarranya, la
seva església parroquial i el museu on es
reflecteixen la llengua i inscripcions iberes. A
Horta de Sant Joan vam anar al Museu
Picasso, a l'Ecomuseu dels Ports i a
l'Ajuntament, on hi ha la presó del segle XVI.
També vàrem fer una sortida als Ports d'Horta
amb cotxes 4x4, amb un esmorzar típic de la
zona. I una visita al Parc Natural del Delta de
l'Ebre. Cinc dies molt ben aprofitats del 18 al
22 de maig de 2009. ■
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AGRUPACIÓ DE SARDANISTES

E

l cap de setmana del 9 i 10 de maig
va celebrar-se a Caldes el 60è Aplec
de la Sardana, que aquest any homenatjava el músic i compositor caldenc Antoni Mas i Bou.

Els actes varen iniciar-se el dissabte amb un soparconcert al pavelló del CEIP Sant Esteve. El concert va
anar a càrrec de la cobla Ciutat de Girona, i
l'Agrupació de Sardanistes el va plantejar com un concert diferent, ja que va ser comentat pel compositor
Jesús Ventura, que va fer que les persones assistents es
fixessin en determinats detalls de les peces que altres
vegades passen totalment desapercebuts als oïdors. Cal
assenyalar que el concert es va iniciar amb la interpretació de la sardana Al mestre Puigferrer de Josep Coll i
Ferrando, primer tenor de la cobla, que molt poca
estona abans havia estat elegida sardana de l'any en el

concert celebrat a
l'Auditori de Girona.
L'aplec pròpiament dit
es va desenvolupar durant
tot el diumenge, amb la
participació de les cobles
Ciutat de Girona,
Mediterrània, Bisbal Jove,
Foment del Montgrí i Reus
Jove, i es va iniciar amb
l'exhibició de l'alumnat del
CEIP Sant Esteve que
aquest any ha après a ballar sardanes. En aquest
moment del matí es va estrenar la sardana Alegria
d'Agustí Pedrico, basada en la cançó Alegria dels
Antònia Font.
Cap al migdia es va fer l'acte d'homenatge a Antoni
Mas Bou, el qual fou presidit per Joan Colomer, Alcalde
de Caldes, i Joan Manel Tresserras, conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
En acabar els parlaments la coral Cantaires de

Caldes va sumar-se a l'acte i els seus components
varen interpretar la sardana Doll de Catalunya, que el
mestre Antoni Mas Bou els va dedicar l'any 2001, i la
cobla Bisbal Jove va estrenar la sardana Calidesa que
Mas Bou ha compost per a aquesta ocasió.
Al migdia es va celebrar, en el mateix parc de la
Sardana, el tradicional dinar de germanor.
En el decurs de la tarda es varen estrenar dues sardanes: la primera va ser Cordial amic, que la compositora M. Teresa Monclús va dedicar al compositor
homenatjat, i la segona, fora de programa i amb caràcter de sorpresa , va ser 49 més 1, que el mestre Miquel
Tudela ha dedicat a Xavier Tresserras amb motiu del
cinquantè aniversari que complirà properament.
També es varen interpretar les sardanes que els
oïdors del programa l'”Altell Sardanista” de Caldes FM
varen elegir per a l'ocasió.
També va ser molt lluïda la interpretació conjunta
dels cinquanta-cinc músics participants de les sardanes
Diada d'Aplec de Francesc Mas Ros i de Doll de
Catalunya del mestre Antoni Mas Bou.
A 2/4 d'11 de la nit, es va celebrar una nova audició, en aquest cas a la plaça de l'Ajuntament i a càrrec
de la cobla Ciutat de Girona. Cal destacar que en el
decurs de l'audició es va estrenar la sardana Els consogres de Caldes que el mestre Lluís Albert ha dedicat a
Pere Balliu i Paquita Badia.

A la mitja part de l'audició es va celebrar el 60è
aniversari de l'aplec de Caldes amb un bonic i
excel·lent pastís per a totes les persones assistents.
L'Agrupació de Sardanistes vol expressar el seu
agraïment a totes les persones i entitats que han ajudat
perquè l'aplec de Caldes, des del primer dia fins avui,
sigui una realitat. Us volem recordar, també, que el
segon cap de setmana de maig de 2010 celebrarem el
61è. Aplec de Caldes. ■
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COLLA GEGANTERA DE CALDES DE MALAVELLA
AMB LA PRIMAVERA COMENCEM LA TEMPORADA GEGANTERA
El dia 26 d'abril, vam
estar a Tona a la Primera
Trobada de Gegants
Romans. Els gegants els
vam plantar en unes ruïnes romanes, semblants
a les d'Empúries.
Seguidament ens van
oferir un esmorzar que
va ser el millor de la
festa, ja que seguint la
tradició de l'abril, va
començar a bufar un
vent huracanat, amb un

am començar
l'any participant com cada
any en el
Carnestoltes.
Per unanimitat
tothom va acceptar la proposta
feta per en Santi de disfressarnos de Víkings, ja que ell va a la
classe anomenada amb aquest
nom. Vam muntar un vaixell que
semblava ben bé de veritat i ens
vam caracteritzar des del més
petit al més gran i van participar
en la rua animant l'acte.
Com és tradició a la Colla, el
diumenge 15 de març vam fer la
calçotada. En previsió del temps
vam decidir fer-la al pavelló polivalent, però vam tenir un dia
esplèndid i en vam gaudir d'allò
més.
Amb la primavera comencen a
arribar les Festes dels pobles. El
12 d'abril vam anar a la Festa
major de Cornellà del Terri,
acompanyant a la seva colla. Ja
sabeu que diu la dita:“ A l'abril,
aigües mil”. Doncs efectivament, va
ploure tot el matí, de manera vam
fer la Festa amb uns balls improvisats a dins del pavelló, on seguidament vam escoltar el pregó.

V

ae46

ruixat a darrera, i cames ajudeume, vam haver d'endreçar els
gegants i cap a l'autobús, que ens
va retornar a casa.
El dia 3 de Maig , els Gegants
van fer una visita improvisada a la
Fira -Mercat del Diumenge i van

poder gaudir d'un matí diferent
veient totes les paradetes i van
aprofitar per comprar uns quants
queviures.
El dia 9 i 10 de Maig es va celebrar la Vila Gegantera a la localitat
d' Hostalric. La festa va començar
amb dues cercaviles pel poble que
es van trobar al mig d´ una plaça
on es va descobrir un monument
que commemorava els actes. Un
munt de colles van ballar el Ball de
la Vila Gegantera i es va cloure la
festa amb un multitudinari dinar
popular al pavelló.
Aquest mes, amb la intenció
d'apropar el gegants als nens i
nenes de Caldes, el presi de la Colla
Gegantera, el sr. Emili Marcos, va
anar a fer unes xerrades sobre els
gegants als petits del CEIP St.
Esteve.
Finalment els Grallers Escaldats
van participar al Dispar So, fent
una fusió amb els Tam MaurikiTam.
Bé, això és només l'inici de la
temporada, ens queden moltes coses
per fer i moltes novetats que no us
avançarem. Però, si voleu seguir-nos
de més a prop i estar informats de les
nostres activitats, podeu connectarvos al nostre web: www.caldesdemalavella.cat/gegants ■

Us avancem que la trobada de
gegants de Caldes que es feia per la
Festa Major es trasllada al diumenge 4 d'octubre, dins de la Fira de
l'Aigua. Això no resta que, com
cada any, es continuarà fent la cercavila pels carrers del poble.
Canviar la data de la trobada de
gegants permetrà donar-li més
rellevància i que els menuts i no
tant menuts puguin gaudir-ne més,
ja que durant la Festa Major el
calendari d'activitats ja està molt
atapeït.
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ASSOCIACIÓ DONES PER CALDES

Dissabte, 9 de maig, CAMINADA A SANT MAURICI, on hem gaudit
de la xerrada sobre L'energia que ens envolta i la necessitat de
reconnectar-nos amb el medi que, molt amablement, ens ha ofert
en Paulí Boada, sanador de Reiki. I, després del ben merescut
esmorzar, hem tingut ocasió de créixer un xic més, tot escoltant
les anècdotes, experiències i vivències d'un “gran” home, savi,
amb un gran bagatge i amb molt per transmetre. Gràcies Paulí.

Divendres 20 de març i 15 de maig, CONFERÈNCIES LA DONA
SEXUAL I QUAN EL SEXE ÉS EN PARELLA, A CÀRREC DE MARINA
CASTRO I LEONARTE, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.
Amb ella hem conegut com som, com vivim la sexualitat, ja que
aquest ha estat un tema tabú, cosa que ha afavorit el desconeixement, les pors i la falta de comunicació. Ens ha parlat dels nostres
drets, que ens donen la base per a poder gaudir de la sexualitat
d'una manera més lliure i responsable. Que el sexe és important en
una relació de parella però, no és l'únic que fa que dues persones
estiguin juntes com a parella. Aquesta peça clau de la relació no
funciona sense una implicació i una cura especial, per tal d'evitar
algunes problemàtiques. Ha comentat els tipus de problemàtiques
existents: la falta de desig, ejaculació precoç, dolor en la penetració, disfunció erèctil, impossibilitat de penetrar, dificultats en l'excitació... i d'altres de més subtils com: sentiments de culpabilitat,
malestar, pors, ràbia, incomoditat... totes aquestes situacions sovint
impedeixen que la parella pugui gaudir de la sexualitat. Ha estat
molt interessant i amè i ens ha quedat clar que cal conèixer per
poder cuidar, prevenir, detectar i, sobretot, gaudir.
Diumenge, 8 de març, A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CELEBRANT
EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, amb els actes organitzats
conjuntament per Xarxa de Dones i Dones per Caldes, amb la lectura de contes i poemes de dones, a càrrec de Mariela Valiente,
actuació de percussió pel grup Tam Mauriki Tam i pica - pica per
a totes les persones assistents.

MOSTRA DE DANSA ORIENTAL
Com a cloenda del curs de dansa oriental volem compartir i presentar-vos les diverses coreografies que hem estat preparant amb
molta il·lusió i hores d'assaig. Serà el dissabte, 27 de juny a les 9
del vespre al teatre municipal. El preu és de 5 euros (3 euros
sòcies)
Per a més informació:
donespercaldes@hotmail.com o bé al telf. 629 975 273

■
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XARXA DE DONES PER CALDES
ENTRE D'ALTRES COSES...
agradaria primer de tot fervos esment d'un manifest fet
per les dones en l'Església
(elles tenen molta cura en
ressaltar aquest “en”) el
proppassat dia 31 de març
de 2009, amb motiu del Dia internacional de la dona.
Us faig per tant un petit resum literal, però, de l'esmentat document que comença:
“El Col·lectiu de dones en l'església davant del fet
de l'avortament, considerant-ho a la llum de l'Evangeli
i tenint present els descobriments de la ciència, manifestem:
1. Que la vida es el valor
essencial de la humanitat. La vida ha d'ésser
protegida en tots els seus
aspectes. La sexualitat és
un valor que forma part
de la vida.
2. La llibertat de consciència. En l'Encíclica
Humanins dignitatis
queda molt clar que els
catòlics i les catòliques
han de decidir en consciència.
3. El respecte per la
societat democràtica i plural. Totes les persones que
som Església tenim el dret d'expressar les nostres opinions respecte a la vida. Així com també considerem
necessari respectar els diferents criteris de la societat.”
I ara, per resumir un xic, i en l'apartat de les conclusions, l'escrit segueix:
“a) Demanem a la societat que a l'hora de tractar el
tema de l'avortament es tingui present:
1. El dret a decidir de les dones.
2. La responsabilitat del homes.
3. Els drets dels infants a una vida digna.
b) Sobre aquest tema no es pot frivolitzar ni donar
solucions generals.
c) L'avortament voluntari no hauria de ser objecte de
cap llei penal, perquè les dones no siguin víctimes de
la intransigència i la hipocresia de la societat i d'una
part de l'Església.
d) Les dones creiem que la consciència és sobirana
davant Déu. La llibertat de consciència comporta responsabilitat davant de la societat. Per tant, sempre ha

M’
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de prevaler la consciència personal responsable.
e) Mai l'avortament no s'ha de considerar un control
de natalitat; constatem la manca de responsabilitat
davant d'aquest fet.
f) L'Estat ha d'escoltar tothom i després legislar per la
majoria
g) Com a cristianes, no hem d'imposar la nostra moral
a un estat laic plural i democràtic.
j) Sobre aquest tema cal denunciar la doble moral sigui
en l'Església o en la societat.
. . .”
Us recomano que el llegiu tot, en el cas de no
haver arribat a les vostres mans, és clar. És, per a mi,
un document excel·lent
i sobre tot respectuós
envers altres persones
que pensin diferent,
encara que ben mirat
em sembla que totes i
tots hi estem d'acord.
Aquest manifest
m'ha permès reflexionar sobre el tema estrella d'aquests dies: la
pastilla de l'endemà
(que no abortiva) i que,
segons la Direcció
General de la Salut
Pública del Govern Català en són usuàries, majoritàriament, noies entre els 16 i els 24 anys.
Estava pensant que qualsevol religió pot donar lliçons de moral, però de cap manera pot penalitzar. És el
Govern a qui pertoca fer-ho, o no, mitjançant les lleis.
Finalment el que ens ha de preocupar és la possibilitat real de contagi del virus del VIH (la SIDA), que
tampoc no respecta classes socials, malgrat que algú
ho pugui pensar. Abans, el problema era un embaràs
no desitjat.
El que cal es la recuperació de valors no sé si perduts o oblidats.
L'esmentat manifest acaba de la següent manera:
“Jesús després es torna a ajupir i continua escrivint
a terra. Ells, en sentir això, s'anaren retirant l'un
darrera l'altre, començant pels més vells. Jesús es va
quedar sol i la dona encara era allà al mig. Jesús es
posà dret i li digué:
-Dóna, on són? Ningú no t'ha condemnat? (Joan. 8,
8-10)” ■
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PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
ot esperant retrobar-nos el proper setembre
pel curs vinent, durant el mes de maig hem
anat finalitzant el curs de Catequesi 08-09
amb els 30 noies i noies que, durant dos
cursos s'han anat preparant per rebre la
Comunió per primer cop.
El cap de setmana abans de Rams, férem la sortida de
Cate-colònies a la Comunitat de religioses clarisses de
Vilobí d'Onyar. La petita hostatgeria la vam omplir
fins a la “bandera”. Vam estar molt ben acollits per
la Comunitat de monges i ens van ensenyar moltes
estances internes del convent, amb les corresponents explicacions de la utilitat i funció de cada
espai.
El dissabte 9 de març, tots els grups de les diferents etapes de catequesi, conjuntament, vam festejar el final de curs amb un berenar, la visita al
campanar i la preparació d'un obsequi que els
mateixos noies i noies van lliurar a tots els assistents a la Missa de la tarda. Es van afegir a la festa
el grup de l'etapa de Seguiment (post-Comunió) de
Llagostera que, juntament amb els de Caldes,
començaren una estona abans amb jocs al parc de
la Font de la Vaca. ■

T
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC

ormalment en
aquest apartat
dedicat a la
AAVV de
Franciac, parlem
de les coses que
afecten tots els franciaquins. Aquesta
vegada però, em saltaré la norma i
escriure unes paraules sobre la problemàtica d'un 10% de les famílies de
Franciac. Els pagesos i en concret, els
productors de llet.
Sé que tots els sectors estan
patint de greu manera la situació
que ens ha tocat viure. No és fàcil
per ningú. I si algun altre dia cal
fer una queixa sobre un altre sector
i la direcció d'aquesta revista ho
permet ens en farem ressò.
El text que publico espero que
surti als diaris de Girona, però he
cregut que aquestes pàgines també
són importants per fer-nos sentir
encara amb més força. A quantes
més persones ens podem adreçar,
millor!

N

A PROPÒSIT DE L'ANUNCI DE
PASCUAL
Era un migdia de dijous, estàvem dinant i fent-la petar amb la
família. Tenim el costum de dinar
amb la televisió en funcionament
però a poc volum. De sobte, aixeco
la mirada i apareix l'anunci de la
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llet Pascual. Tot i
no sentir-lo en la
seva totalitat, em
va sorprendre.
Darrerament s'ha
tornat a emetre i
aquesta vegada, sí
que ha copsat tot
el meu interès.
L'esmentada
publicitat comença parlant del
preu de la seva
millor llet que es
comercialitza a 94
cèntims d'euro. I
a partir d'aquí, comença a desgranar en xifres els diferents factors
que fan possible abaratir-la fins a
arribar al preu de qualsevol “marca
blanca”.
Aquest anunci diu així:
- Si no recollíssim la llet diàriament, la vendríem a 0,80 euros.
- Si prescindíssim del millor
equip de veterinaris, sortiria per
0,75 euros.
- Si rebaixéssim els controls de
qualitat als mínims exigits per la
llei, el nostre preu final seria de
0,60 euros.
En definitiva, ens dóna a entendre que són cars perquè tenen la
“millor qualitat de llet”. Això és
cert!
Però saben qui els proporciona
aquest nivell de qualitat? Els seus
ramaders, que produeixen una llet
amb una higiene i unes garanties
dignes d'elogi.
Cal dir però que a Catalunya es
produeix llet amb gran qualitat! Els
productors hem invertit molt capital per adaptar la nostres granges i
fer-les competitives. A més, també
cal fer esment que a casa nostra és
la regió d'Europa en la qual la
burocràcia és més exigent!
Saben apreciats lectors a quin
preu han cobrat la llet els ramaders
de Pascual? A 28 cèntims d'euro el

litre en aquest mes d'abril passat.
Recordem que vostès la paguen a
94 cèntims. Hi ha diferència, oi?
No es pot produir llet de qualitat per sota de 40 cèntims d'euro.
Han pensat, senyors de Pascual,
què faran quan d'aquí a molt pocs
mesos els ramaders hagin d'abandonar les seves explotacions perquè
són ruïnoses? D'on trauran la llet
de qualitat que ara anuncien?
Certament que vostès i tot el seu
sector ho tenen difícil, ho sabem.
Sabem que es veuen obligats a agenollar-se davant de les exigències
dels compradors. També sabem que
estan competint en un mercat lliure
procedent d'arreu, amb un producte
de dubtosa qualitat i procedència, a
anys llum del nostre.
Segur que la solució passa per
ofegar el ramader?
Seria bo que estudiessin i revisessin els preus als productors per,
així, repartir de forma equitativa
els beneficis entre tots els que formem la cadena.
Segur que no es poden crear
denominacions d'origen que certifiquin la qualitat dels productes
nacionals.
Seria bo que no confonguessin
els consumidors. Que aquests
sabessin què compren i a qui ho
compren. Només així podrien escollir. Per això s'ha creat aquest dret.
Una informació curta, clara i
concisa és una bona informació
Ja per acabar, seria molt trist
que la reflexió que, en forma d'escrit, feia en Joan Ventura a la
revista presència el dia 22 de juliol
de 2000 fos una realitat: “qui conrearà els camps? Qui netejarà els
marges? Qui tindrà bestiar criat a
l'aire lliure? ... al pas que anem, em
pregunto quan tardarem a escriure
la crònica de l'últim pagès”. ■
Mercè Armengol Cullell
Pagesa de Franciac
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Estiu passat, a Pineta.

CLUB EXCURSIONISTA
DES DE LA VALL D'ARAN AL CAMÍ DE
SANTIAGO PASSANT PER SADERNES
l Club està molt engrescat, no hi ha
dubte. Mal ens ho està el dir-ho, però
és cert que cada dia tenim més idees i
més propostes. Ara mateix, a un any
vista volem anar de la Vall d'Aran al
Camí de Santiago passant per
Sadernes a l'Alta Garrotxa. No està malament.
Quines són les intencions? En primer lloc, fer unes
miques de vacances la segona setmana d'agost i parar
tendes a la Vall d'Aran, marc ideal per fer excursions
amb família, alta muntanya i també turisme cultural; la
idea és anar a Arties i allotjar-nos en càmping que és
una solució molt pràctica i econòmica. De moment, els
interessats poden apuntar-se fins el 10 de juliol i llavors
ja es veurà com es resol el detall de l'acampada.
Una altra proposta que ja s'ha tancat és el curset de
muntanyisme i inici a l'escalada per a joves que es
farà a principis de setembre a Sadernes; a més de l'interès del curset en sí mateix conduït per un expert de
la muntanya com és en Jordi Geronès, que tenim la
sort de tenir-lo també com a soci del Club, serà una
bona ocasió perquè aquests joves s'endinsin en l'Alta
Garrotxa i coneguin llocs tan suggestius com l'estilitzat pont romànic que s'alça en un vistós arc pel cim
del Llierca. Aquest curset s'inscriu en la nova política
del Club d'oferir iniciatives que captin l'atenció dels
nois i noies en activitats de muntanya i relacionades,

E

Sortida a la Vall d'Aosta, Alps.

com ara les dues sortides d'iniciació al ràpel que es
van fer l'any passat a Pals i Vulpellac.
I de cares a l'estiu del 2010, la proposta més ambiciosa és organitzar el Camí de Santiago per a dones;
això és, mirar de trobar uns quinze dies del mes de
juny perquè les dones del Club - i si n'hi ha alguna de
fora benvinguda sigui - s'animin a fer una de les grans
rutes de tots els temps. L'objectiu només és caminar i
arribar a bon port. En funció de la disponibilitat de
dies i de la composició del grup, caldrà concretar la
proposta amb un calendari a les mans i preparar l'excursió. D'entrada, podem avançar que el Club farà una
presentació d'aquesta iniciativa que s'anunciarà en el
seu moment i que haurà de servir per decidir la seva
viabilitat.
Mentrestant, gaudim de les sortides que tenim en
dansa. ■
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CLUB ESPORTIU CALDES - PGA GOLF
DE CATALUNYA

l dia 26 d'abril es va celebrar la tercera edició del 3x3 Club Esportiu
Caldes de Malavella. Aquest any les
activitats previstes a la plaça de la
Selva es van reubicar a la zona
esportiva de Caldes; Tomàs Molina
parlava de plugims, nuvolots i la resta de la banda
per la data assenyalada i no era qüestió de portar-li
la contraria. Aclarim que la va encertar.
El públic va guanyar en visibilitat de la competició i els esportistes en qualitat de terreny de joc i
infrastructures. La pena va ser no poder muntar els
tallers de jocs i espectacles per a la mainada i acompanyants per les condicions meteorològiques.
Esplèndida la col·laboració dels voluntaris, en
especial la Tere, la Montse, l'Anna i la Dolors que van
organitzar de manera impecable les inscripcions i
atenció al públic i la taula de control i gestió de
resultats. Els cuiners dels “Racó de la Planxa” van
aromatitzar el pavelló de manera luxuriosa, en definitiva en tots els punts que feia falta algú, hi havia
algú. Gràcies a tots perquè sense aquesta col·laboració, tot això no funcionaria.
Les categories que van participar van ser:
MÀSTER 40 (4 equips), ABSOLUTA (21 equips),
FÈMINES(6 equips), INFANTIL (11 equips) i ALEVIBENJAMI (10 equips). Un total de 52 equips amb mes
de 200 jugadors. Els cercapromeses van comentar l'alt nivell tècnic dels equips participants i
van prendre nota d'alguns jugadors.
El guanyadors van ser:
MASTER 40: TEXAS TORNADO
ABSOLUTA: CULEBRINES
FÈMINES: NESCA GAISTUA
INFANTIL: SAMBEROS
ALEVI_BENJAMÍ: TROPING
PREBENJAMí: UNA MICA GRANS

E

El sr. Israel Luque, regidor d'Esports de l'ajuntament de Caldes, va fer el lliurament dels trofeus als guanyadors. Dirigit i organitzat pel MC' JOU, que aconsegueix que tot acaba sortint bé
(gràcies, Josep Ma.), amb la col·laboració d'en Narcís i de la Junta.
Podeu veure fotografies de 3x3 2009 al link: http://picasaweb.google.es/cecaldesdemalavella/Basquet3x3Abril2009 ■
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UNIÓ ESPORTIVA CALDES

FI DE TEMPORADA A LA UE CALDES
l 3 de maig es celebrava la cloenda
del Futbol Base, amb una sèrie de
partits amistosos que varen
enfrontar al nostre club amb els
equips de Celrà UCE, UD Cassà,
Penya Doble Set, EF Sant Feliu i
GEiEG CF, amb l'entrega dels records de la temporada als integrants dels diferents equips del Club i
un dinar de germanor.
Sort dispar en el futbol 7 del Consell Comarcal
de la Selva, tercer lloc dels prebenjamis, setè pels
benjamins B i setens també els benjamins A. En
futbol 11, quart lloc pels alevins, novè pels infantils
i onzè pels cadets. Pel que fa al primer equip, a
falta de dues jornades per acabar la seva lliga, es
manté en una còmoda novena posició, sense gaire
problemes per mantenir la categoria. Tots els resultats de la temporada els podeu consultar al web del
Club: www.uecaldes.cat.
Quan llegiu aquestes ratlles, haurem celebrat
eleccions al Club: la Junta entrant podrà inaugurar
el nou camp de gespa de Can Bernardí... camp on
us esperem la propera temporada 2009 - 2010.
La Junta Directiva de la UE Caldes. ■

E

De dalt a baix:
L'equip benjamí A
L'equip benjamí B
L'equip aleví UEinfantil
L'equip infantil UE cadet
L'equip cadet
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CLUB PATÍ CALDES
DINAR DE CLOENDA I VALORACIÓ DE LA TEMPORADA 2008-2009

Tots els participants de la trobada partits de la trobada d'escoles

U

n altre any us
podem dir que
estem acabant
una nova temporada, ara ja com a
Club dedicat
exclusivament a l'esport de l'Hoquei
Patins i amb una Escola de Patí a
ple rendiment on els més petits del
nostre municipi descobreixen el fantàstic món de l'equilibri sobre 4
rodes i s'inicien en l'aprenentatge de
l'ús de l'estic tot jugant.
Fent una valoració de la temporada començarem pels nostres veterans, nens que pertanyen als nostres inicis com a Club, els prebenjamí A, que han quedat classificats
segons del seu Grup i 5è de la
Territorial de Girona d'un total de
23 equips. El prebenjamí B ha quedat classificat a les darreres posicions. Tanmateix cal ressaltar la
incorrecta distribució per edats dels
equips en els dos grups, que ha fet
que hagin jugat amb nens més
grans que ells, amb el consegüent
desànim de tothom.
La secció d'Escoleta d'Hoquei
del Club Patí ha participat amb dos
equips en les trobades d'Escoles de
Salt, Breda, Blanes, Arbúcies i amb
un equip a la de Cassà. Els nens
d'Escola de Segon any han participat a la Lliga “Els Petits Cracks”,
que és una Lliga tradicional, però
sense cap tipus de puntuació ni
resultats, on estan defensant molt
bé els colors del nostre Club.
Aprofitem per agrair la tasca
dels nostres entrenadors: en David
Cañón, en Josep Martí Vidal, en
Roger Perarnau, l'Emma Roca i la
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Carme Malagelada, els nostres
“Guardioles particulars” que han
treballat al màxim per aconseguir
tants bons resultats i segueixen
fidels la nostra filosofia de formar
als nostres nens i nenes en els
valors universals de l'esport, a
divertir-se practicant-lo i, juntament amb els pares, fer que se sentin que tots som i formem part del
Club Patí Caldes.
El diumenge 24 de maig vam
organitzar la Trobada d'Escoles a
Caldes amb un rècord d'equips participants: 16 equips d'arreu de la
província van trobar-se a Caldes per
participar en l'última Trobada
d'Escoles de la temporada. Els nens i
nenes de l'escola de Patí van estrenar-se amb un partit d'exhibició.
Després vam celebrar la cloenda
de la temporada que va consistir en
un dinar amb més de 100 persones
assistents i que es va finalitzar amb
un magnífic espectacle infantil a
càrrec de la Companyia “Un Parell
de Nassos” i que va ser possible
gràcies als col·laboradors, patrocinadors i a l'Ajuntament.
El 6 de juny passat vam participar en la Diada de l'Esport de
Caldes - Memorial Francesc Sala
organitzant al matí partits amb els
jugadors de les categories de
Prebenjamins i d'Escola de 2n any i
a la tarda amb un Clínic d'hoquei
dirigit per Jordi Camps, seleccionador de Catalunya i amb la participació de jugadors de l'OK-Lliga.
L'escola de 1r any participarà en
la Trobada d'Escoles de la Federació
Catalana de Patinatge en el marc de
la Fira de l'Esport de Girona.
De dalt a baix: Lliurament d'obsequis. /
Escola de patí de club. / Dinar de cloenda

El 14 de juny al matí celebrarem a Caldes la cloenda de la Lliga
de “Els Petits Cracks” amb la participació de tots els equips que hi ha
participat.
Finalment el 20 de juny tota
l'Escola d'Hoquei anirem a Sant
Sadurní d'Anoia, amb l'autobús del
papa Sebas, per participar una altre
any en la Festa-Torneig Joan Petit
en la seva novena edició.
Ja veieu que no hem parat en
tota la temporada. Però després
d'unes merescudes vacances tornarem amb novetats, i us en faig
saber una: estem preparant un nou
web on podreu consultar totes les
nostres activitats. I si penseu que
us interessa formar part del nostre
Club, no ho dubteu i contacteu amb
nosaltres.
Si voleu seguir-nos de prop,
veniu al polivalent!
clubpati@caldesdemalavella.cat ■

flora singular de Caldes
Josep Barnés i Freixas

ORQUÍDIES
Q

ui no coneix les orquídies, de magnífiques flors, de les
selves tropicals o les que s'exhibeixen a les floristeries
procedents de cultius? Però ben a prop nostre també
en podem trobar, als boscos, als prats, a les molleres o als
camps del nostre país.
Les orquídies tropicals o les cultivades tenen tres qualitats
que les fan interessants i atractives: les seves formes singulars, els seus colors i la grandària i sumptuositat de les
seves flors.
Les nostres orquídies silvestres, només tenen dues d'aquestes qualitats: les formes, belles i delicades i la variada
gamma de colors. Però la seva grandària no és espectacular. Són flors menudes i modestes, que sovint passen desapercebudes.

Detall d'Ophrys apifera

La plana de la Selva no és precisament un dels llocs més interessants del
nostre país per trobar-hi molta diversitat d'espècies.
A Caldes és relativament fàcil poder veure Cephalanthera longifolia,
Platanthera bifolia, Serapias lingua, Orchis morio, Limodorum abortivum,
Orchis laxiflora (en algun prat de dall humit),
Spiranthes spiralis (a final d'estiu)...
Un grup d'orquídies molt interessant és el de
les abelleres (gènere Ophrys) pròpies de llocs
assolellats i sòls secots. Aquesta primavera,
s'ha trobat a Caldes una població amb centenars de Ophrys sphegodes , O. apifera, O. Lutea
i O. catalaunica. No tenim coneixement que l'O.
lutea (abellera groga) ni l'O. catalaunica (abellera catalana) hagin estat citades a la plana de
la Selva amb anterioritat. ■

Ophrys apifera

Ophrys catalaunica

Detall d'Ophrys Lutea.

Detall d'Ophrys catalaunica.

Ophrys Lutea
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consellsveterinaris
LA BOCA DEL GOS I DEL GAT

A

lgú de vosaltres haurà notat
que l'alè del seu animal és
més que pudent. Potser no
us haureu entretingut a observar
detalladament les dents del gos o
gat, però si ho féssiu, veuríeu que
totes o algunes de les peces dentals apareixen cobertes d'una
substància viscosa d'un color entre
marró i groc. Potser a més a més,
hi trobaríeu uns dipòsits durs i
mineralitzats, el que en castellà es
coneix amb el nom de sarro, i en
català s'anomena càlcul o carral o
tosca dental.
QUÈ ÉS LA PLACA I QUÈ ÉS LA
TOSCA?
La substància viscosa de què parlàvem primer, s'anomena placa. La
placa conté bactèries i residus de
menjar. La placa s'ha d'eliminar
perquè en només un mil·lígram hi
ha centenars de milions de bactèries que podrien infectar i inflamar
les genives.
Quan la placa s'acumula durant
molt de temps es converteix en
aquest dipòsit mineralitzat, la tosca,
que atreu més placa i és un entorn
ideal per la proliferació de més bactèries. Posteriorment, aquestes
comencen a afectar les genives que
s'inflamen, es tornen vermelles,
sensibles i poden sagnar quan roseguen objectes; apareix l'anomenada gingivitis. En aquest moment ja
podem notar que l'animal té cert
malestar i dolor a la boca.
Amb el temps la geniva inflamada
es desuneix de la dent i la inflamació progressa en profunditat. Aquí,
encara que vulguem raspallar-los
les dents, els filaments del raspall
no hi arriben, i la infecció va proliferant. Finalment s'afecta l'os.
Aquest s'anirà reabsorbint i, com a
conseqüència, començaran a des-
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calçar-se les dents. Tot això constitueix el que s'anomena malaltia
periodental, altrament dita piorrea.
En aquest punt tenen molt dolor,
fins i tot en obrir la boca, i no deixen ni tan sols que els l'explorem.
COM HO ELIMINEM?
Mentre que la placa s'elimina senzillament amb el raspallat, la tosca
ha de ser eliminada pel veterinari,
amb instruments adequats per
raspar i polir les dents. En casos
greus és precís netejar les arrels,
és a dir, eliminar la placa i la tosca
des de l'arrel de la dent, per sota
de la línia de les genives. Les
mesures profilàctiques per eliminar la placa i la tosca impedeixen
que una gingivitis es converteixi en
periodontitis.
Cal dir que si el veterinari ha de fer
una neteja de boca a un animal de
companyia, implica que l'haurem de
sotmetre a una anestèsia general,
adormint-lo per complet, amb els
riscos que això comporta. Tot i així,
en molts casos acaba sent indispensable i és un bon recurs per garantir una bona higiene dental.
COM HO PREVENIM?
Com en totes les coses, la millor
manera de “curar” els problemes
de boca és prevenir-los...i com ho
podem fer? A continuació us propo-

sem algunes mesures per evitar
que el vostre animal pateixi alguna
d'aquestes malalties.
● Acostumar-lo des de cadell a
raspallar-li les dents almenys un o
dos cops a la setmana
● Alimentar-lo a base de pinso sec
ja que el menjar tou (llauna, fet a
casa...) afavoreix l'acumulació de
placa.
● De tant en tant donar-li llaminadures dures (habitualment amb
forma d'os) que l'animal haurà de
rosegar i per tant friccionen les
dents i contribueixen a la neteja.
Algunes d'aquestes contenen fluor
i d'altres substàncies que ajuden a
netejar la boca.
● Podem afegir productes líquids a
l'aigua de beguda, que contribueixen a mantenir la boca neta i disminueixen la càrrega bacteriana.
Penseu que l'estat de les dents de
la vostra mascota no és només una
qüestió estètica. A part de les
molèsties a la boca, les bactèries
de la placa poden viatjar per la
sang, provocant patologies greus
com l'endocarditis bacteriana.
Així doncs us animem a que mantingueu la boca del vostre animal
ben neta! ■

Uetus veterinaris

vidasocial
Els jugadors de l'Escoleta de l'UE
Caldes varen quedar campions del X
Comarcalet de Vidreres celebrat el
diumenge 7 de juny de 2009.
Enhorabona Campions!.

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

MES:

MARÇ 2009

MES:

MES:

ABRIL 2009

MAIG 2009

DIA TEMP.MAX

TEMP. MIN. PLUJA

DIA TEMP.MAX. TEMP.MIN. PLUJA

DIA TEMP.MAX

TEMP.MIN. PLUJA

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

13,8
16,9
13,5
14,4
14,9
15,9
17,2
17,7
17,1
18,8
17,5
18,3
23,7
22,7
21,3
19,2
20,5
20,4
22,9
19,2
16,2
19,4
22,1
19,5
19,3
18
19,8
12,4
16,3
14,6
12,2

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

1
0,5

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

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

21,7
25,6
25,6
25,9
25,8
27
27,7
25,5
25
24,4
26,2
27,7
23,7
23,1
21,2
23,5
25
25,3
25,5
28,7
31,3
30,6
32,3
32,3
27,9
27,3
28
30,4
27,3
27,5
27,6

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

12,5

MITJA

MITJA

17,93

2,09

15,9
12,5
17,2
20,3
21
19,1
16,6
16,8
20,9
17,9
18,4
13,3
21,8
19,9
19,4
19,8
19,4
19,5
21,3
22,1
22,9
25,2
27,1
24,6
23
19,3
18,8
19,7
20,8
21,3

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

8
7,5

TOTAL

MITJA

MITJA

TOTAL

MITJA

MITJA

TOTAL

52,5

19,86

5,66

79

26,66

10,31

44,5

2
3

11
6
3
26

9
11
1,5
3
12,5

0,5
10

1
2

9
4

17
11

4

Pluja acumulada durant aquest any: 298 l/m2.
Temperatura més alta del trimestre: 23 i 24 de maig (32,3ºC)
Temperatura més baixa del trimestre: 5 de març (-5,1ºC)
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elsracons

els racons

de Caldes

Vista des de la paret est, amb l'absis a primer terme i l'arc triomfal

EL POBLAT MEDIEVAL
DE CAULERS

E

l poblat medieval de Caulers resisteix al massís de Cadiretes, ocult per a aquelles persones que no en
coneixen l'existència o la ubicació exacta. Els romans van ser els primers d'edificar en aquest enclavament
proper a l'ermita de Santa Seclina; un turó en el qual van aixecar una torre de vigilància que segles més
tard, a l'Edat Mitjana, es convertiria en la base d'un nucli habitat. Més de mil anys després, les seves runes testimonien aquell conjunt medieval fruit d'un procés de repoblació; encara que ho fan amb precarietat, ja que les
restes es confonen amb la vegetació i urgeix una intervenció que en garanteixi la conservació.
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elsracons

Vista des de la paret oest de la nau i de l'arc triomfal

Paret est de l'absis quadrangular

Possible pica o bé punt de suport

En l'actualitat, del poblat de Caulers se'n conserven runes
que daten del segle IX. Es tracta dels fonaments de les cases
i part de l'ermita -al costat de la qual hi ha tombes antropomorfes-, d'una sola nau amb estructura rectangular, una
porta lateral com a accés i una absis quadrada. Aquestes dues
peces estaven connectades per un arc de mig punt i constitueixen les restes d'una església preromànica, Sant Esteve de
Caulers -documentada per primer cop l'any 939. El valor d'aquest element és remacable, ja que és l'únic exponent d'aquesta època a la comarca de la Selva.
La planta de Caulers s'ajusta al model dels poblats fronterers
dels comtats catalans amb la zona islàmica de la península.
Els precedents de la torre de vigilància, eix del nucli, ens
remunten fins al Baix Imperi Romà, ja que la base sobre la
qual es va aixecar data d'entre els segles IV i V. A part de la
torre, el poblat medieval també comptava amb un castell i una
muralla que es van edificar al segle XI, en un moment de creixement. Diversos factors van derivar en el seu abandonament
a finals del XIV i els seus habitants es van reubicar en els
masos propers. Malgrat això, l'activitat de l'ermita encara va
resistir un parell de segles més, ja que fins al XVI encara s'utilitzava per a algunes celebracions puntuals. Des de llavors,
l'entorn natural ha anat envaint un lloc altament significatiu
en la història de Caldes de Malavella.

Text: Pili Turon / Fotos: Albert Torrent
Agraïments a Sergi Mir

Tomba antropomorfa

Planta de l'ermita extreta de la memòria de les
excavacions fetes a començaments dels 70.
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Balanç de l'Open d'Espanya de Golf

