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FE D'ERRADES
En l'article sobre el Consell de
Poble publicat en l'últim número
citàvem entre altres entitats que
en formaven part, l'Espai Gent
Gran Fundació “La Caixa”. El seu
nom correcte és Associació Gent
Gran Esplai Caldes de Malavella.

editorial

J

a ha arribat l'estiu. Sembla mentida que fa tan sols quatre mesos estiguéssim colgats sota més d'un pam de neu.
Tots recordem com ens van afectar els inacabables dies
en què no vam tenir llum. En aquest número repassem els
efectes que encara cuegen de la nevada i del tall, com són les
subvencions, l'estat de les reclamacions a la companyia elèctrica i les accions de neteja de boscos. Cal incidir especialment en aquest punt ja que els boscos estan molt bruts a
causa de les branques i arbres que van cedir per la nevada.
Qualsevol prevenció serà bona en una temporada d'incendis
que es preveu dura. Retornant a la nevada, seria bo que tots
els organismes competents fessin el possible perquè aquesta
situació no es tornés a repetir.
També us avancem com serà la nova biblioteca, un equipament que estrenarem el 2012 i que multiplicarà l'espai de què
disposa actualment per 8 i que ha de ser un centre dinamitzador cultural i social de primer ordre.
La presentació del llibre “El Camp dels ninots. Rastres de l'evolució” i la inauguració de l'exposició permanent d'aquest
jaciment al Castell de Caldes és un altre argument. Aprofitant
l'ocasió entrevistem Eudald Carbonell que ens explica la
importància del nostre jaciment. Ens ocupem de la celebració
de la consulta sobre la independència, del Concurs de
Microliteratura i dels Premis Medi Ambient. Parlarem amb la
Rosa Clapés que ens narrarà les seves vivències durant la
guerra i la postguerra i, dins el nostre apartat de veïnats i
urbanitzacions, parlarem d'Aigües Bones. Farem menció
també d'un altre protagonista de l'estiu: el mosquit tigre.
I ja que mencionem altre cop l'estiu, desitgem que el passeu
d'allò més bé, que gaudiu de la Festa Major que ja s'acosta i
que comenceu una nova temporada amb força i energies
renovades i que, d'una vegada per totes, enfilem el camí que
ens faci deixar enrera aquesta crisi econòmica i de valors que
arrosseguem. ■
Albert Torrent i Amagat
Coordinador de l'Aquae
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El racó
d’en Sebastià
EN PRIMAVERA, LA NATURA ÉS MÉS SÀVIA

A

començament del mes
d'abril passat, es va
morir a Londres l'Hugo
Tarifa que havia estat
residint a la nostra població al llarg
de força anys i que havia mantingut
una relació entranyable i un arrelament intens amb Caldes de
Malavella i amb bona part dels caldencs. Serveixi aquest petit text
com a recordatori del seu pas per
la vila de les aigües i de la seva
activa inquietud i tenacitat cultural.
Fa cap una vintena d'anys que va
aterrar a la nostra població un senyor anglès, el Sr. Hugo A. Tarifa,
que tot fent un viatge per la Costa
Brava va endinsar-se a la part més
interior del rerepaís i va descobrir
Caldes de Malavella, lloc que de
seguida el va seduir i encantar, i a
on va decidir de passar-hi els
darrers anys de la seva vida car ja
rondava la setantena. El Sr. Hugo
era un anglès d'origen sud-americà, jubilat com a professor d'una
universitat politècnica del Regne
Unit, i viudo de no feia gaire anys,
amb una filla ja adulta i independent, la Grisel, que seguia residint i
treballant a Londres i amb qui a
més mantenia una relació
excel·lent.
Inquiet com era, de seguida va
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prendre contacte amb la gent d'aquí i amb les seves entitats amb qui
sempre va voler de tenir contacte.
Va participar intensament, donades
les seves aficions per la fotografia i
el cinema, en activitats com el
cinema al carrer que es duia a
terme els estius amb una màquina
de 16 mm. Va intervenir també en
l'organització dels primers concursos fotogràfics que es van reconvertir posteriorment en ral·li fotogràfic. Igualment va mantenir una
vinculació estreta amb la Llar
d'Avis i Jubilats “Casa Rosa”. Era

molt aficionat a les excursions i als
viatges. Malgrat el seu arrelament
a Caldes i la seva edat, era incansable, no parava de viatjar pel món,
especialment per Europa, però
també per Amèrica.
Pel que fa a la biblioteca municipal la seva vinculació va ser encara més intensa ja que estava convençut del paper que podia tenir
aquest equipament cultural com a
element dinamitzador de la població i especialment per als més
joves. Ell fou qui va dotar-la del primer ordinador informàtic, pagat de
la seva butxaca. A partir d'aquí
cada any en la data de l'aniversari
de la biblioteca feia un obsequi
generós que servís per ampliar el
serveis o els documents de lectura
o consulta.
Per últim i lligat també amb la
biblioteca va desenvolupar una
tasca important per al poble promovent amb intensitat i continuïtat
l'aprenentatge de la llengua anglesa que ell considerava primordial i
essencial per a moure's amb normalitat i comoditat en el món
actual. Ell directament va impartir
classes durant uns anys d'anglès a
la mateixa biblioteca, però sobre
tot va crear-hi una secció especialitzada en llengua anglesa (veieu la
foto) on es podia trobar tota classe
de llibres, diccionaris i materials
didàctics diversos adreçats tots
ells a l'aprenentatge de l'anglès.
Ja fa dos anys que una dolença
del cor el va fer retornar a Londres
on residia atès i tutelat per la seva
filla Gisel. El trobarem a faltar.
A reveure, Sr. Hugo Tarifa. ■

N

aturalment que la natura és sàvia i
repetitiva. El cicle primaveral, de ben
segur que fóra l'inici de la poesia i el
romanticisme. Aquí devien començar a inspirar-se els poetes amb la descripció de la natura en primavera i el de l'amor home - dona. La seva
descripció data de molt abans dels primers trobadors o joglars de les èpoques passades. Sigui com
sigui, avui i en aquests dies, emplenem-nos els
ulls de verd i dels mil colors de natura, ara és
primavera, el millor temps de l'any o també d'enamorar-se. La Lluna creixent, fa brollar.
La noia il·lusionada que espera el seu primer
amor, o ja dona i encara espera el príncep blau.
Elles sempre han estat el principal i dolç motiu
que s'hagin omplert les millors pàgines de poesia,
amb romanticisme pur, lleial i cec. També reben
molts homenatges per ser les “flors” humanes que
motiven a l'enamorament, provocant el romanticisme, on s'hi recrea l'amor ple d'il·lusions i on hi
resplendeixen els mil colors, subtils i dolços.
Com deia el capritxós poeta: l'amor és com en
l'aigua del riu que fa de mirall i encegat, hi
reflexa la imatge de l'estimada, on sense adonarse, embadalit s'hi aproxima tant i tant, contemplant-la, que hi cau dintre, afogant-se amb gust i
plaer, sense poder-se salvar, ni redimir. L'amor
alhora es pateix i et fa el més feliç dels mortals, però sempre ple de vida.
Però avui em motiva més parlar de la natura i
la primavera, altres dies us he parlat de l'amor,
ara que estem de ple en primavera, és temps apropiat per parlar-ne a fons.
De bon matí surto a fer un volt pel nostre poble
i, especialment en aquesta primavera, cada dia
m'omplo l'esperit de diferents perfums: de terra
mullada acabat de ploure, de les flors que sorgeixen espontàniament en qualsevol marge vora el meu
camí o com deia abans, miro al voltant meu i “omplo
els meus ulls de diferents tonalitats: verds,
grocs, vermells, ocres, malves, blancs brillants i
m'enamoro de qualsevol indret en el que hi domina
una immensa capa de la mateixa tonalitat, camps de
colze, gira-sols, de blat i de mil herbes amb
fulles capritxoses. M'enamoro de la naturalesa i
em fa pensar quin és el gran secret que té la natura en primavera, per teixir o brodar, aquestes
flors, aquestes herbes, inclosos els arbres flo-

rits i qualsevol mena de planta viva. La naturalesa deu tenir milions de fines mans treballant
cada primavera, i tot l'any, perquè els humans i
els animals en gaudeixin. La natura s'entreté a
dibuixar un sublim quadre, de tot plegat, en cada
poble o en cada muntanya de qualsevol país, però
en el nostre, Catalunya, n'és des de sempre el més
bonic. Tenim una geografia viva i la gent és noble
i treballadora.

Els ocells xisclen revifats, les flors amarades
de tèbia rosada, mig obren la corol·la. La nit passada l'aigua de la dèbil pluja, cantava mil i una
cançons i al cap d'una estona, tot degotejant,
continua sentint-se una conversa entre les flors i
plantes que àvides la beuen afanyoses, abans no
surti el sol i se la begui tota. L'aigua és la font
de vida per a tots.
Tot caminant, els blaus m'encisen més. Blaus de
flors silvestres que, combinades amb les del seu
voltant, semblen copiats de les cúpules modernistes de Gaudí, formant vistosos i brillants
mosaics, com catifes reials, on es pot passejar
contemplant l'obra verge de la natura fresca. Ara,
la farigola també estrena la florida petita, amb
flors quasi blanques.
Tot és vida, és la primavera, deturem contundentment qui hi vagi en contra, ella és de tots.
Sebastià López - Caldes de Malavella. sebastia@caldesdemalavella.cat ■
Sebastià López
sebastia@caldesdemalavella.cat
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AMB MOTIU DEL 15È ANIVERSARI DE L'EEM CALDES DE
MALAVELLA (1995-2010)

A

ra fa quinze anys que,
gràcies a la sensibilitat de l'Ajuntament, es
va fer possible la creació de l'Escola Esportiva
Mulnicipal. En aquell moment ja
es tenia molt clar que l'esport
es:
EDUCACIÓ. Perquè té associats
uns valors que són essencials en
la formació de la personalitat i
de les habilitats socials com,
per exemple la tolerància, l'esperit d'equip, el joc net i el
respecte als altres i a les normes, la força de voluntat, l'autoestima i la perseverança. I
perquè, com a llenguatge universal, és una font de coneixement.
SALUT. Perquè protegeix contra
les malalties causades per la
manca d'exercici, enforteix el
sistema immunològic, millora la
qualitat de vida, i ens fa ser
més conscients del nostre cos,
així com de les nostres capacitats i limitacions.
PARTICIPACIÓ. Ja que requereix
una
implicació
personal
i
col·lectiva en les diferents
formes de pràctica, com la competició o el lleure, així com
una certa regularitat i constància al llarg de totes les etapes
de la vida, per tal de fer realitat els seus beneficis físics
i mentals.
OCI. Perquè ens permet ocupar el
temps de lleure de forma divertida, amb la família, els amics
i les amigues, o en contacte amb
la natura.
RELACIÓ. Perquè propicia les
relacions interpersonals i multiculturals, i contribueix a una
millor convivència, solidaritat,
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acceptació i respecte a la
diversitat, així com a la integració dels grups de població
més desfavorits.
TREBALL. Tant personal com en
equip, a l'hora d'afrontar la
superació d'un esforç individual
o col·lectiu, per a la consecució dels objectius traçats.
Érem moltes les persones que
llavors compartíem una manera
d'entendre i viure l'esport i
creiem que els nostres governants havien de donar resposta a
les nostres inquietuds. Des del
nostre consistori es va facilitar i promocionar aquest concepte d'esport. Entès com a una
formació integral de la persona,
des de l'edat preescolar fins
que els nens i nenes es poguessin iniciar en competicions
federades. La filosofia era
clara: calia formar bons esportistes, però, sobretot, bones
persones. Calia treballar a tots
els nivells els valors del joc
net, la necessitat de fer
esport, el joc en equip...
La Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament va projectar el
desenvolupament d'una Escola
Esportiva. Dirigida als infants
de quatre fins a dotze anys amb
l'objectiu que s'incorporessin,
un cop acabada la formació, a un
esport federat en algun club
esportiu ja existent, o bé a
entitats de nova creació.
La clau de l'èxit d'aquesta
escola és, sense cap mena de
dubte, haver escollit les persones adequades per a desenvolupar
aquest projecte amb el màxim
d'il·lusió i implicació possible. Al capdavant, el Sr. Josep
Ma. Jou i l'empresa TOT OCI, amb

tot l'equip de professionals
preparats
per
desenvolupar
aquesta tasca, amb unes qualitats humanes extraordinàries.
Motivant des del primer moment
els mateixos esportistes, iniciant-los com a pre-monitors o
ajudants dels preparadors i,
donant-los una formació i un
tarannà amb una implicació i
dedicació excel·lent.
Aquest projecte es consolida
amb activitats paral·leles a les
esportives. Com és el Sopar de
Nadal, les Colònies esportives
del mes de maig i, la participació en la majoria de les activitats que es realitzen en el
poble ajudant a crear un caliu
en la gran família de l' Escola
Esportiva.
Des de la meva família considerem que hem tingut molta sort.
Hem estat vinculats a l'Escola
Municipal Esportiva des del seu
inici, fins a l'actualitat.
Inicialment, amb els fills com a
participants, per més endavant
col·laborar com a pre-monitors,
ajudants d'entrenadors i, en
l'actualitat, de monitors.
Esperem
i
desitgem
que
aquests 15 anys puguin tenir
continuïtat i que se segueixi
treballant de la mateixa manera.
Vull agrair a tota la gent
implicada el seu esforç i dedicació, ja que tothom ha fet possible aquest projecte i, molt
especialment, al nostre amic
Francesc Sala, que segur que,
sigui on sigui, pensarà en
aquesta Escola Esportiva, que
és la que volia pel nostre
poble.■
M. Carreras Massanet, pare de l'Oriol,
en Pau i de la Berta-Bi.
Caldes de Malavella, 8 de març del 2010

“L'apartat d'Opinió dóna la veu als caldencs que vulguin donar el seu punt de
vista sobre qualsevol qüestió. Els escrits no superaran les 600 paraules. Els
interessats en participar-hi cal que ens enviïn els textos aquae@caldesdemalavella.cat i que ens facilitin el nom, cognoms i el DNI.”

COM SERÀ

la nova biblioteca?
Per Albert Torrent
L'Ajuntament ja té el projecte de redacció de la futura biblioteca de Caldes. Serà una instal·lació que
multiplicarà gairebé per 8 l'extensió de l'actual edifici i que permetrà entendre’l aquest espai com un
espai de cultura, de lleure, de trobada i un centre aglutinador del poble. L'edifici s'ubicarà a la plaça
Amical de Mauthaussen, en l'únic costat que faltava per edificar, a tocar del carrer Girona, ocupant l'aparcament que hi ha actualment.

E

l projecte ha estat redactat per
l'equip d'arquitectes que prèviament havia guanyat el concurs d'idees, format per Adrià
Felip Campistol, Josep Camps Povill i
Olga Felip Ordis. Com es pot observar en les representacions i amb els
esquemes, l'edifici és espaiós i permet separar la zona de consulta de
llibres, a la primera planta, de l'àrea d'informació i fons infantil, l'àrea de
Solar o
n es co
nstruir
revistes, l'àrea de música i imatge, la zona de formació i
à la no
va bib
lioteca
la sala solivalent. El projecte preveu l'aprofitament de la llum a través
del pati de la primera planta i com que la planta baixa està semisoterrada garantirà
més frecor a l'estiu i més calor a l'hivern. També contempla l'aprofitament de les aigües de pluja
i del sol, a través de plaques solars. El material que es farà servir, el formigó armat, i els tancaments faran que la biblioteca requereixi de poc manteniment i que sigui energèticament eficient.
L'obra de la bibloteca, a més, salvarà bona part del desnivell que hi ha actualment entre la
plaça Amical de Mauthaussen i el carrer Girona i crea una placeta que eixamplarà i descongestionarà el carrer, alhora que convidarà a entrar a l'edifici.
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COM SERÀ LA NOVA BIBLIOTECA?

COM SERÀ LA NOVA BIBLIOTECA?

ZONES I SUPERFÍCIE
Acollida i promoció (240m2):
Àrea d'accés (110m2).
Espai polivalent (65m2).
Espai de suport (20m2)
Espai de formació (35m2)

·
·
·
·

Zona general (470m2):
Àrea d'informació general (355m2). Previsió
d'oferir 2.500 llibres.
Àrea de música i imatge (35m2). Previsió
d'oferir 3.120 CD i DVD
Àrea de diaris i revistes (80m2). Previsió
d'oferir 110 títols.

·
·

zona específica de música i mediateca que aprofitarà les novetats tecnològiques. Hi haurà una sala amb
fons específic per als més petits. El
poble disposarà també d'una aula
polivalent amb equip audiovisual
que permetrà fer-hi activitats diverses relacionades o no amb la biblioteca com concerts, l'hora del conte
o el club de lectura, reunions d'entitats, exposicions d'art...
La Mercè destaca també que les

activitats més sorolloses s'albergaran a la planta baixa, mentre que
la primera planta es dedicarà a la
biblioteca pròpiament dita. Per fernos una idea explica que l'espai
que actualment té tot l'edifici de la
biblioteca actual és de 161m2 mentre que la superfície que es dedicarà exclusivament a llibres serà en
la nova de 355m2. A més, la biblioteca condueix a un pati exterior que
permet descansar i relaxar-se en

actualitat

cas que faci falta.
La bibliotecària afirma que la
biblioteca nova “és una necessitat
perquè l'actual s'ha fet petita” però
afegeix que “la nova segueix un
model modern en el qual no només
s'hi va a llegir llibres sinó que és un
centre cultural, social i integrador
de primer ordre”. Afegeix que “la
biblioteca és l'únic espai, a part del
dispensari, en el qual es troba gent
de totes les edats i condicions.”

·

Representació aèria. La biblioteca està en gris fosc, entre el
carrer Girona i la plaça Amical Mauthausen. La zona arbrada més gran és la pineda del parc de la Sardana.

JORDI CAMPENY, REGIDOR DE CULTURA:
“ÉS UNA APOSTA CLARA DE L''EQUIP DE GOVERN”

Zona infantil (145m2): Previsió d'oferir 4.400 documents (llibres,
CD i DVD)
Zona de treball intern (105m2):
Despatx de direcció (20m2)
Espai de treball intern i dipòsit documental (55m2)
Magatzem logístic (15m2)
Espai de descans de personal (15m2)

·
·
·
·

Espais de circulació i instal·lacions (288m2). Pati, espi per a l'equip de neteja, sala d'instal·lacions, espai de manteniment edifici-magatzem i serveis sanitaris per al personal.

MERCÈ BARNADAS, BIBLIOTECÀRIA:
“LA NOVA BIBLIOTECA ÉS UNA NECESSITAT”
La Mercè Barnadas és la bibliotecària des que es va inaugurà la
biblioteca actual, fa més de 18
anys, i una de les persones més
il·lusionades amb el projecte.
Explica que “guanyarem espai per
fer moltes coses que ara no podem
fer i les que fem ara les podrem fer
amb més comoditat”.
Un dels principals problemes
que constata és que “ara, el mateix
espai s'ha de destinar a diverses
activitats i quan, per exemple, es fa
el club de lectura o l'hora del conte,
el servei de biblioteca s'ha de tancar ja que s'ocupa l'espai habilitat”.
Per altra banda, les noves activitats que s'hi podran fer seran
cursos d'informàtica, d'anglès, tallers d'escriptura entre altres ja
que per això hi haurà l'aula de formació. Hi haurà també una

El regidor de Cultura, Jordi
Campeny afirma que ”la nova
biblioteca és una aposta clara de
l'equip de govern en la línia de la
creació de revaloritzar infrastructures de caire cultural sigui reformant-les, com hem fet amb el
Casino i el Teatre Municipal o creant-ne de noves, com és el cas de
la nova biblioteca”. Campeny afirma que l'actual biblioteca “s'ha
quedat petita, és sorollosa, té els
prestatges atapeïts, no té espais
diferenciats per acollir els diferents actes, no té capacitat de creixement”. També destaca la nova
visió de la futura instal·lació com
un centre cívic, un espai obert on es
pot fer lectura, escoltar música, fer
reunions, cursos, activitat diverses...
Prova que els espais han quedat
reduïts és que el Programa
Funcional de Biblioteques de la
Generalitat, el document genèric
amb què s'ha basat el projecte de
la nova biblioteca contempla per
una població com Caldes una
biblioteca de 1.248m2, quan l'actual en té tan sols 161. El Regidor
de Cultura explica que si ho dema-

PRESSUPOST I TERMINIS

néssim, ara per ara no compliríem
els mínims per entrar dins del
Circuit de Biblioteques Públiques
de Catalunya.
Jordi Campeny explica que es
van presentar 82 propostes en el
concurs públic i anònim d'idees per
a la nova Biblioteca. El jurat avaluador estava format per l'Alcalde,
el Regidor de Cultura, l'arquitecte
municipal però també per membres d'institucions destacades i
reconegudes com són Elena redó,
Cap de la Central de Biblioteques
de Girona; Ramon Castells,
Arquitecte de Patrimoni de la
Generalitat, Ramon Castells i
Eduard Callís, arquitecte en representació del Col·legi d'Arquitectes
de Girona.

La construcció d'aquesta obra té un
cost considerable. La redacció del
pressupost ja s'ha fet i ha tingut un
cost de 99.840 €, gairebé la meitat
dels quals, subvencionats per la
Generalitat i per la Diputació de
Girona. L'import de obra en sí és
d'1.872.000 €, dels quals 1.018.000 €
estan finançats per la Generalitat i
per la Diputació. La resta, 854.000 €,
els finançarà l'Ajuntament. L'equip
d'arquitectes ja ha redactat el projecte i la previsió és que les obres
s'iniciïn el 2011 i que a finals de
2012 es pugui acabar l'obra. ■

PRESSUPOST
Total redacció del projecte: 99.840 €
Aportació Generalitat: 21.280 €
Aportació Diputació: 24.960 €
Aportació Ajuntament: 53.600 €
Total construcció de la nova
biblioteca: 1.872.00 €
Aportació PUOSC (Pla Únic d'Obres
i Serveis): 550.000 €
Aportació Diputació: 468.000 €
Aportació Ajuntament: 854.000 €

Les diferents plantes i la distribució dels diferents espais
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D'esquerra a dreta, la plaça Amical de Mauthausen, la biblioteca, el
carrer Girona i les cases del mateix carrer
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ELS EFECTES DE LA NEVADAM

actualitat

SUBVENCIONS
ORGANISME

CONCEPTE

Generalitat

Ajuts en situacions excepcionals, d'urgència
o derivades de catàstrofe.
Ajuts per a pal·liar danys ocasionats pel temporal de neu.
Projectes plans d'ocupació per a la neteja de boscos,
zones arbrades, recuperació de camins i lleres.
Subvencions per a pal·liar els danys produïts pels
incendis forestals i altres catàstrofes naturals.
Suport als ajuntaments per a la prevenció i extinció
d'incendis forestals i tractament silvícoles de millora
arran de la nevada de 8 de març.

Generalitat
Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC)
Ministerio de Política territorial
Diputació de Girona

A dalt, el generador que l'Ajuntament va llogar per donar
llum al pavelló
A baix, el pavelló amb matalassos i mantes va ser molt
sol·licitat durant els primers dies i la gent podia entrar-hi per
dormir, dutxar-se, escalfar menjar, escalfar-se i mirar la tele.

ELS EFECTES
Per Albert Torrent

de la nevada

a hem arribat a l'estiu i sembla ja tot molt lluny però la nevada del dilluns 8 de març quedarà
gravat a la nostra memòria durant molts anys. Records a part, però, la nevada encara cueja en
diferents aspectes: Fecsa - Endesa està reforçant les línies elèctriques i encara no ha indemintzat
els afectats, les administracions treballen perquè no es repeteixin situacions semblants i els boscos s'enfronten a una situació delicada. Anem a pams i analitzem les diferents vessants.

J

L'AJUNTAMENT
Els dies de la nevada i dels talls de
llum, l'activitat a l'Ajuntament va
ser frenètica. L'Alcalde Joan
Colomer explica que més que la
nevada “el que va complicar la
situació va ser la falta de llum”.
D'aquesta manera, un situació que
altres anys s'hauria solucionat
passant màquines pel carrer que
retiressin la neu i escampessin sal,
es va convertir en tot un operatiu
d'emergència per atendre tota la
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gent que es va quedar incomunicada al tren, sense llum, sense telèfon, sense electricitat, sense escalfor, sense poder menjar calent...
L'Alcalde estima les despeses
que l'Ajuntament va fer al voltant
de la nevada en prop de 100.000 €,
bàsicament en la contractació
d'empreses perquè fessin neteja
dels carrers, lloguer de generadors
elèctrics, reparacions diverses,
acollir al pavelló els passatges que
van quedar atrapats al tren i els
veïns que ho van necessitar, entre

altres. Unes despeses que arriben
en un moment de crisi a la qual
l'Ajuntament no és aliè. El
Consistori va sol·licitar diverses
subvencions que estan pendents de
confirmar. En el cas concret de la
primera
que
detallem,
la
Generalitat ja ha avançat que no hi
ha fons i que en cas d'aprovar-se la
subvenció no es concedirà immediatament. En tot cas, els ajuts difícilment cobriran els perjudicis
arran de la nevada i els talls de
llum.

Una torre nova que ha instal·lat Fecsa Endesa davant dels Edificis del Butà

Un ajut que sí està confirmat és
el del SOC (Servei d'Ocupació de
Catalunya) , que ha posat a la disposició de l'Ajuntament 5 persones
que durant el juny i el juliol s'encarregaran de fer neteja en els marges d'alguns camins i en les
parcel·les municipals. Es tracta de
persones que fa més de 6 mesos
que estan a l'atur i que no han participat en cap pla d'ocupació. El SOC
s'ha encarregat de la contractació i
formació, mentre que l'Ajuntament
ha d'afrontar la logística.

L'Alcalde desitja que no es torni
a repetir una situació semblant i
afirma que l'Ajuntament va respondre bé davant de l'emergència. Pel
que fa al principal inconvenient d'aquells dies, el tall de llum, la companyia elèctrica Fecsa -Endesa
està encara refermant la línia en
punts on els pals havien quedat
malmesos i se n'hi havia posats de
fusta de forma provisional. Per
altra banda està renovant la línia
en altres llocs. Joan Colomer avisa
però que “les millores que es faran
seran de mínims” i lamenta que la
responsabilitat que Caldes disposi
d'una bona línia elèctrica depèn
dels tècnics i de les administracions superiors. En aquest sentit,
explica que caldrà veure com es
resol l'expedient que el Ministeri de
Mines i Energia té obert contra la
companyia.
Per últim, La Generalitat, a través del Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya (CECAT),
s'ha compromès a millorar el sistema de comunicació en casos d'emergència, que no van funcionar
prou bé en els dies de la nevada.

RECLAMACIONS DELS PARTICULARS
Una bona forma de veure l'afectació especial que va patir Caldes
durant els dies de talls de llum és
veure el llistat de reclamacions
pels talls de llum que el Consell
Comarcal de la Selva ha tramitat.

QUANTITAT SOL·LICITADA

47.406,31 €
17.163,82 €
16.922,36 €
31.427,14 €

13.042,31 €

Repassant-lo, podem veure com de
les 2.726 reclamacions que s'han
tramitat a la comarca, 1.317 les han
fet caldencs. Ens segueixen de
molt lluny Vidreres, amb tan sols
219 reclamacions i Santa Coloma,
amb 175. La companyia s'ha compromès a oferir 60 € durant les primeres 48 hores sense llum, amb
un afegit de 60 € si s'arriba a les 72
hores, i sumades a 70 € en cas d'arribar a 96 hores sense llum. A
partir d'aquí, s'afegeixen 80 € per
dia addicional. Val a dir que encara
no s'han tornat els diners i que en
alguns casos la companyia truca a
les famílies afectades oferint
indemnitzacions a la baixa.
En cas de no estar d'acord amb
la companyia elèctrica, podeu
adreçar-vos a l'Oficina de Consum
del Consell Comarcal de la Selva
(872 97 38 91), els dimarts i dijous,
de 9 a 2. Per altra banda, si encara
no heu tramitat la reclamació,
encara ho podeu fer adreçant-vos a
l'Ajuntament.
ELS BOSCOS
Els boscos són uns dels grans afectats ja que l'acumulació de neu va fer
que les branques en alguns casos i
arbres sencers en d'altres cedissin i
caiguessin a terra. A la mort d'alguns
arbres cal sumar-hi la gran quantitat
de troncs i branques que s'ha acumulat en els boscos i que poden ser
un polvorí aquest estiu.
L'Associació de Defensa Forestal
(ADF) Cadiretes - Montbarbat englo-
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ELS EFECTES DE LA NEVADA

LA PREVENCIÓ ÉS BÀSICA PER
FRENAR la plaga del mosquit
Per Albert Torrent
COM ÉS?
Es una mica més petit que el mosquit comú i se'n diferencia sobretot
perquè té unes franges blanques i
fosques més marcades a les potes
de darrera.

L'estat del bosc a
les Mateues

La situació a Terra Negra

La pineda de Can Poc, a prop de Can Punxó.

ba propietaris forestals, voluntaris i
els ajuntaments de Caldes,
Maçanet, Vidreres i Tossa. El president, el caldenc Jordi Viader, explica que l'afectació dels boscos ha
estat diversa segons les zones i va
“des dels que no s'han vist afectats
per la nevada, com a la zona de
Franciac fins als boscos per on
sembla que hi hagin passat
gegants, com és el cas dels boscos
pròxims a Can Carbonell.
El president de L'ADF afirma que
els boscos estan molt malament i
que caldria fer una despesa molt
gran per tal de desbrossar-los. Les
subvencions especials a particulars
per netejar els boscos arran de la
nevada són de 800 € per hectàrea i
algun propietari ha calculat que els
costos per netejar la seva parcel·la
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són de 3.000 € per hectàrea, sobretot en les zones més muntanyoses,
on és més difícil d'actuar.
Jordi Viader explica que en un
país com el nostre, els incendis no
es poden evitar, siguin per causes
humanes o naturals. Enguany però,
la seva por és que es puguin
escampar més fàcilment per culpa
de la massa forestal que s'ha acumulat però també perquè les pistes
són de difícil accés ja que hi ha
arbres i branques caiguts que
barren el pas dels vehicles en cas
d'haver-hi de passar en cas d'incendi.
Jordi Viader explica que en el
curs anterior, l'ADF Cadiretes Montbarbat va actuar en 30 hectàrees al voltant de camins per tal de
prevenir incendis. D'aquestes, 1,4
van ser en territori de Caldes, concretament el camí que uneix Ca
l'Esbarti amb el Pantà de Can Llop.
També es van arranjar 25 quilòmetres de pistes principals o de
camins que duen a punts d'aigua
per facilitar així l'extinció d'incendis. Tres d'aquests quilòmetres
estan en territori de Caldes: el
tram entre Caulers i Can Noguera

(2.5 km) i entre Caulers i Mas Llop
(0.5 km.)
A causa de l'excepcionalitat d'aquests any, el Departament de
Medi Ambient ha actuat i actuarà
en diverses zones i quan comuniqui
les accions fetes a la l'ADF, aquesta planificarà els camins on intervindrà. Malgrat tot, tothom és
conscient que amb els pocs recursos materials i econòmics de què
es disposa no es podran netejar, ni
de bon tros, tots els boscos.
Per altra banda, continuant parlant de prevenció d'incendis, la
Generalitat ha de publicar la convocatòria de subvencions bianual per
a la neteja de les franges perimetrals. L'any 2008 i 2009 es van obrir
i certificar franges de 25 metres. La
feina a fer pel 2010 i 2011 serà de
manteniment d'aquestes franges.
En aquesta línia, l'Ajuntament contractarà durant aquest estiu dos
becaris de la Universitat de Girona
que s'encarregaran de fer el control de l'estat de les parcel·les. Des
de l'Ajuntament es demana a tots
els propietaris que mantinguin els
seus terrenys el màxim de nets
possibles. ■

QUINS HÀBITS TÉ?
Està inactiu entre desembre i abril
és durant els mesos d'agost i
setembre quan té més activitat. No
és fàcil de veure, és de vol molt àgil
i es mou a prop del terra. Li agrada
la vegetació baixa i les zones fosques i humides. A diferència del
mosquit comú, és més agressiu i
pica també de dia. Durant la seva
vida, el seu radi d'acció és petit. Això
vol dir que si el veiem o ens pica, ha
nascut a casa nostra o molt a prop.
ON CRIA
Cria en petites acumulacions d'aigua (galledes, plats, cendrers,
dipòsits, bidons...) Aquest insecte
és més aviat urbà i no cria en grans
extensions d'aigua com piscines,
basses artificials, rieres...

tigre

l mosquit tigre ja ha arribat a
Caldes tot i que de moment no ho
notem gaire. Cal però que des d'ara
mateix establim mesures de prevenció per evitar-ne l'expansió perquè si no la
plaga serà considerable en poc temps.

E

da, els mosquits són
potencials transmissors de malalties.
Marquès explica que
el 80% dels mosquits
tigre viuen en zona privada (a diferència del mosquit
comú) i que per això és tan important que cadascú prengui les mesures necessàries a casa seva ja que
fent-ho així la millora és substancial. És tan senzill com evitar les
petites acumulacions d'aigua a les
nostres cases i jardins.

LES ACCIONS A CALDES
El Programa de vigilància del mosquit tigre es concreta en diferents
accions:
Hi ha una línia de sensibilització
consistent, per una banda, en el
repartiment de tríptics informatius
que farà la Brigada jove durant
aquest estiu i, per altra banda, una
campanya que s'ha fet en els dos
últims anys en cursos de 5è del
CEIP Sant Esteve. S'ha facilitat als
alumnes un kit que han fet servir a

Alguns dels llocs que prefereix el mosquit tigre per criar i que hem d'evitar

PREVENCIÓ I PREVENCIÓ
A Caldes, des de l'any passat, es
posa en pràctica el Programa de
vigilància del mosquit tigre. El coordinador, Eduard Marquès ressalta la
gran importància de fer prevenció:
“Hi ha gent que no en fa cas perquè
no hi ha gaire casos de picades de
mosquit tigre però hem de tenir en
compte que si ara no hi actuem, d'aquí a un any o dos, quan se'n consolidi la població, ens trobarem amb
una situació insuportable”. També
destaca que és important frenar-ne
l'expansió perquè, a part de la pica-
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casa seva per detectar larves de
mosquit, alhora que se'ls ha informat de les mesures que han de
prendre a casa per evitar que hi
criïn. L'acció està finançada en un
75% per Caixa de Girona i en un
25% per la Diputació de Girona.
Marquès es mostra molt satisfet
perquè d'aquí a 4 anys s'haurà fet
l'activitat amb 60.000 alumnes que
hauran pres mesures preventives a
casa seva.
Una segona línia és la del combat de la plaga. L'Ajuntament de
Caldes tracta entre 2 i 3 cops al

El mosquit tigre femella

mes els embornals amb larvicides per evitar que
el mosquit hi
pugui criar. El
Un mosquit comú femella
Programa
de
vigilància ofereix
assessorament i suport material
tant a l'Ajuntament com informa i
aconsella els veïns afectats sobre
com controlar la plaga. Els tècnics
tenen repartides per tot el nucli una
cinquantena de trampes per capturar ous i larves de mosquit tigre.
El Programa de vigilància del
mosquit tigre es tira endavant amb
la participació dels ajuntaments i
de la Diputació, que hi aporten
cadascú el 50% dels recursos econòmics i el Servei de Control de
Mosquits de la badia de Roses i el
Baix Ter, que hi aporta els recursos
el coneixement.
Com ja hem dit, l'Ajuntament
repartirà, com va fer l'any passat,
un tríptic informatiu sobre el mosquit tigre. Si teniu cap dubte sobre
el mosquit tigre, podeu adreçarvos a l'Ajuntament de Caldes (972
47 00 05) o bé al Servei de Control
de Mosquits de la badia de Roses i
el Baix Ter (972 45 12 31 o
info@mosquitigregirona.cat) ■
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EL “SÍ” A LA INDEPENDÈNCIA DE
CATALUNYA guanya de forma

aclaparadora a Caldes

Presenten

“EL CAMP DELS NINOTS.
RASTRES DE L'EVOLUCIÓ” i s'inaugura

l'exposició fixa sobre el jaciment
El llibre “El Camp dels Ninots.
Rastres de l'evolució” ha estat el
l 15 de maig se'n
llibre més venut per Sant Jordi i
va fer la presentadies pròxims, amb més d'un centeció amb la prenar d'exemplars venuts.
sència dels coordinadors, els caldencs
Gerard Campeny i Bruno
EXPOSICIÓ
Gómez i amb l'acompanyament
d'Eudald Carbonell, director de El mateix 15 de maig, aprofil'Institut Català de Paleoecologia tant la presentació del llibre,
Humana i Evolució Social (IPHES). es va inaugurar l'exposició
El llibre està cooeditat per aquest sobre el jaciment del Camp
organisme i per l'Ajuntament de dels Ninots, que ja s'haCaldes.
via pogut veure a Caldes
La publicació fa un repàs de les i en altres municipis
troballes fetes en el jaciment del anteriorment però que
Camp dels Ninots i les ubica en el ara s'ha instal·lat de
context de la comarca de la Selva i forma permanent en
d'Europa. Explica els orígens del jaci- el Castell de Caldes,
ment, les troballes d'invertebrats, de a l'antic dispensari.
vertebrats, de flora, la geologia i el L'Ajuntament està
clima i condicions de vida que devia estudiant la possibitenir Caldes fa 3,5 milions d'anys. El litat d'obrir l'expollibre, en les seves 200 pàgines fa un sició en determiesforç didàtic important i acompanya nats dies, la qual
la informació amb abundants imat- cosa obriria la
ges, gràfics i esquemes que ajuden a difusió del Camp
la comprensió. Amb aqusta visió dels Ninots als
didàctica, també s'explica la forma caldencs i visitants i seria un
com s'hi treballa així com s'extreuen atractiu turístic més del municipi. ■
les restes i com es conserven.
En aquest mateix número podeu
veure una entrevista a Eudald
Carbonell que parla sobre el Camp
dels Ninots.

E

Alguns dels organitzadors amb l’Alcalde i els observadors
internacionals

Cens + de 18 anys: 4.992
Padró +16 anys: 5.466
Vots: 1.172
Participació segons el cens +18*: 23,48 %
Participació segons padró +16*: 21,44 %
Sí: 1.075 (91,72%)
No: 63 (5,38%)
Blanc: 25 (2.13%)
Nuls: 9 (0,77%)
Cens + 18 anys: són les persones inscrites al cens
electoral oficial (no estan inclosos estrangers ni
joves de 16 i 17 anys).
Padró + 16 anys: són totes les persones amb dret a
vot a la Consulta (inclosos estrangers empadronats
i joves de 16 i 17 anys).

U

n total de 1.075 persones,
el 91,72% dels vots dipositats, van ser favorables
a la independència de
Catalunya en la consulta que es va
celebrar a Caldes el 25 d'abril passat. La jornada va tenir una afluència continuada de gent que va exercir el vot i va gaudir de les activitats
que es van fer al voltant de les
escoles gràcies a la col·laboració
de diverses associacions de
Caldes. L'entitat organitzadora,
Caldes Decideix valora molt positivament la participació del 21,44%
(1.172 persones) tenint en compte
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que s'ha pogut fer menys promoció
que en unes eleccions convencionals i que la consulta no tenia un
caràcter vinculant. Malgrat tot,
s'ha fet una campanya intensa per
fomentar la participació amb la
publicació de 3 butlletins informatius, la instal·lació de punts d'informació als diferents veïnats i en el
nucli i amb la celebració de debats,
fòrums i xerrades explicatives.
Caldes decideix agraeix tothom qui
va anar a votar, la desena d'entitats
que han col·laborat en la celebració
de la consulta i a l'Ajuntament pel
suport donat en quant a

instal·lacions, logística i material.
La consulta a Caldes s'emmarca
dins el seguit de consultes que s'han
fet i es continuaran fent en diversos
municipis de Catalunya. Fins ara,
prop de mig milió de persones s'hi
han pronunciat, amb diversa participació però sempre amb resultats
aclaparadors a favor del “sí”.
Aquest moviment social ha cridat l'atenció de mitjans de comunicació d'arreu del món que se n'han
fet ressò. En el cas de Caldes, a
més, un grup d'observadors internacionals van visitar el municipi per
fer el seguiment de la jornada. ■

L'expos
ició fix
a, en el
castell
de Cald
es

El públic assistent

Eudald Carbonell, Gerard Campeny, l'Alcalde Joan Colomer i Bruno Gómez
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Es lliuren els

PREMIS MEDI AMBIENT

El divendres 4 de juny passat es van lliurar els premis de la tercera edició dels Premis
Medi Ambient que volen promoure la conscienciació i el resepecte del medi ambient.

E

nguany s'han premiat les millors propostes que justifiquin la necessitat d'establir un
acord de custòdia del territori en un espai natural de Caldes. Podeu saber més coses
sobre la custòdia en la següent notícia. Pel que fa als premiats, es van dividir en diferents categories. Les primeres estaven adreçades als alumnes de Primària i consistien en l'elaboració d'un dibuix; la segona, als alumnes del SES, que havien de fer un cartell;
i la tercera, als caldencs en general que havien de presentar
una proposta de custòdia de territori. El guanyador va ser
3r CICLE
Jordi Niell, que va presentar una proposta de conservació de
Guanyador: Adrià Albacete (6è A CEIP Sant
la Riera de Santa Maria i de Sant Sebastià. El jurat va consiEsteve)
derar que és una idea a tenir en compte i que serà interesFinalistes : Núria Álvarez (5è A CEIP Sant
sant desenvolupar-la en un futur. Aquest és el llistat de
Esteve) i Òscar Bayona (6è B CEIP Sant Esteve)
guanyadors i finalistes. Les fotos corresponen als guanyadors de cada categoria:
1r CICLE
Guanyador: Ismael Naciri (2n A CEIP Sant Esteve)
Finalistes: Carla Rodríguez (2n B CEIP Sant Esteve) i Núria
Recasens (1r CEIP La Benaula)

L'AJUNTAMENT SIGNA UN ACORD AMB
LA FUNDACIÓ EMYS per iniciar un

projecte de protecció d'espais humits
Gràcies als projectes de recerca que ha fet la
Fundació Emys a la comarca de la Selva, s'ha
demostrat que els espais humits de Caldes de
Malavella, Riudarenes i Sils, acullen una interessant població d'amfibis i rèptils, d'entre els quals
destaquen diverses espècies en perill d'extinció,
com són la tortuga d'estany o la granota reineta.

E

s per aquest
motiu que la
Fundació Emys va
proposar
que
Caldes de Malavella se
sumés
al
projecte

Exemplar nounat de tortuga d’estany

ESO
Guanyador: Eduard Massaguer (1r A ESO SES
Caldes)
Finalistes: Ainhoa Díaz (3r B ESO SES Caldes) i
Anna Tresserras (1r A ESO SES Caldes)

2n CICLE
Guanyador: Aleix Rodríguez (3r CEIP La Benaula)
Finalistes: Liana García i Bianca Maria Hirjaba (4t A CEIP
Sant Esteve)

PROPOSTA DE CUSTÒDIA
Guanyador: Jordi Niell, amb «Espai Natural riera
de Santa Maria”
Finalistes: Pau i Alba Barnés, amb “Custòdia del
bosc de la Pedrera de Can Gimferrer Nou i
entorns»
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“Consolidació i promoció
de la custòdia del territori al pla de la Selva. Pla
d'acció per a la conservació i gestió d'ambients
humits i espècies associades”. Aquest projecte
compta amb el suport de
la Diputació de Girona, el
Departament de Medi
Ambient i Habitatge i
l'Obra Social de Caixa
Sabadell.
La custòdia del territori és una eina de gestió
d'espais naturals que es
basa en la signatura
voluntària d'un acord de
custòdia entre la part
propietària i l'entitat de
custòdia
(Fundació
Emys). Gràcies a aquest
acord, l'entitat gestiona
l'espai per assegurar-ne
el bon estat ecològic tot

seguint les actuacions
acordades amb la part
propietària. A més, el
propietari gaudeix de
l'assessorament de l'entitat i pot obtenir fons
públics per gestionar la
finca.
La Fundació Emys va
iniciar el projecte d'impuls de la custòdia del
territori l'any 2008 a
Riudarenes i, en l'actualitat, protegeix i gestiona
500 ha d'espais naturals.
Gràcies a aquest projecte,
la població de tortuga
d'estany de Riudarenes
és una de les més ben
conservades d'Europa.

donar a conèixer en què
consisteix el projecte de
custòdia del territori que
s'ha iniciat al poble.
A TENIR EN COMPTE!
Si ets propietaris d'un
espai natural de Caldes
de Malavella que conté un

ACTIVITATS DEL
PRIMER SEMESTRE
DE 2010
23 d'abril de 2010, de 2/4
de 9 a 2/4 de 12 del matí
Tallers “La custòdia entra
en joc!”. A càrrec d'Irene
Álvarez de Quevedo, tècnica de Fundació Emys.
8 de maig de 2010, a les 7
Xerrada sobre el projecte
de custòdia a Caldes de
Malavella. A càrrec de
Marc Franch, tècnic de
Fundació Emys.

Exemplar de reineta

espai humit i estaries
interessat en signar un
acord de custòdia, cal que
sàpigues que:
● Els acords de custòdia
són totalment voluntaris i
poden anul·lar-se quan
qualsevol de les parts així
ho desitgi.
● El propietari
conserva el dret
a
modificar,
ampliar i canviar
els usos de la
finca sempre i
quan es faci d'acord amb la
legislació vigent.
● Els termes que
Fent tasques de gestió en finques de
han de regir la
Riudarenes
gestió de l'espai
Durant aquest 2010, la s'adapten a les particulaFundació
Emys
i ritats de cada propietari i
l'Ajuntament de Caldes de finca.
Malavella han iniciat la ● La Fundació Emys només
part del projecte pensada visita els espais amb autoper a Caldes. És per rització prèvia i amb les
aquest motiu que durant finalitats pactades en l'aels propers mesos es faran cord: investigació, gestió o
un conjunt d'activitats per educació ambiental.

6 de juny de 2010, de les
11 a la 1 del migdia
Visita guiada a espais
humits d'interès a Caldes
de Malavella. A càrrec de
Marc Franch, tècnic de
Fundació Emys.
Entre el 14 i el 23 de juny
de 2010
Tallers sobre espais
humits per als alumnes
dels centres de Caldes de
Malavella
Lloc: estanys de Sils i
espais humits de Caldes
de Malavella ■

“La custòdia entra en joc”

Contacte: Fundació Emys
Ctra. Santa Coloma, 12, 1r
17421 Riudarenes - Tel. 972164957
info@fundacioemys.com
www.fundacioemys.com
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VIIè PREMI DE
MICROLITERATURA

Joaquim Carbó

Per Anna Macias

La setena edició del premi de
Microliteratura Joaquim Carbó ha estat
organitzat de forma compartida per
l'Ajuntament de Caldes de Malavella i la
Biblioteca municipal, el Col·legi Públic
Sant Esteve, el CEIP La Benaula i
l'Institut de Caldes (SES de Caldes). S'ha
comptat amb la col·laboració de les AMPA
dels tres centres escolars, de l'emissora
municipal Caldes 107.9 FM, de la
Diputació de Girona, de la Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de
Tecton Jocs d'Estratègia, de la Xarxa de
Biblioteques públiques de Catalunya i de
les llibreries de Caldes, Tau i Solés.
Foto: Francesc Mas

A

questa edició s'ha dedicat a la figura del trobador medieval del s. XIII,
Cerverí
de
Girona.
Aquest reconegut personatge està
relacionat
amb
Caldes
de
Malavella per la seva condició de
senyor jurisdiccional de l'indret de
Santa Seclina, possessió que obtingué per donació de Jaume I, que li
premià d'aquesta manera la fideli-

tat al seu servei. És per aquest
motiu que els textos havien de contenir forçosament els mots "Santa
Seclina".
La caldenca Pili Turon és la
guanyadora absoluta del concurs de
microliteratura d'enguany. El seu
text "El tresor" ha estat l'escollit per
un jurat format per Roger Vilà, Mar
Acosta, Eduard Canimas, Rosa M.
Busquets, Anna Macias i Mercè

Barnadas com a secretària del
Jurat. Aquest fou el mateix jurat de
la categoria Juvenil. El jurat de les
categoria Infantil estava format per
Anna Sánchez, Ma Rosa Masgrau,
Griselda Llòria, Elena Caro, Carme
Lladó, Ma. Cinta Martin, Anna
Garcia, Raquel Pujol i Josep Ma.
Casas i Busquets, que actuava com
a secretari del jurat.
La relació de premiats d'aquesta

CATEGORIA

1r PREMI

OBRA

ACCÈSSIT

Infantil 3r curs

Clàudia Fauchs

"L'ermita"

Tomàs Lautaro

"Santa Seclina"

4t curs

Clara Rabassedas

"Fantasma a les golfes"

Joel Tibau

"La monja princesa"

5è curs

Lorena Juarros

"Santa Seclina"

6è curs

OBRA

Adrià Albacete

"El camió fantasma"

Carla Simon

"Marmotus Apestosus"

David Esteve

"No fou fa gaire"

Pol Artau

"Recordant"

Xènia Casanovas

"Records d'infantesa"

Batxillerat

Carla Planas

"Santa Seclina. El secret de la felicitat"

ADULTS

AUTOR

OBRA

Juvenil 1r cicle
2n cicle

Premi local

Ricard Escuain

"La treva de la solitud"

1r Premi Absolut

Pili Turon

"El Tresor"

El lliurament dels premis infantil i juvenil es van fer el 23 d'abril a la Biblioteca, just abans de l'espectacle familiar La tresca i la verdesca. L'acte de lliurament en la categoria adults es va fer el 24 d'abril al Jardí d'en Pere
Vidal, prèviament a l'actuació del grup musical d'Anna Roig i l'Ombre de Ton Chien .
Aquí teniu el recull de les obres guanyadores:
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1r premi absolut
Pili Turon: “EL TRESOR”

prestatgeria, alliberat del pes d'una
fortuna ensangonada. ■

n nombre indefinit de mans
havia sostingut el llibre. La
pàtina d'antiguitat de les
seves pàgines encomanava severitat als ulls que les observaven.
Desesperat, necessitava algú capaç
de posar fi al seu calvari. Vuit-cents
anys de penitència eren massa. Ja
no podia més, notava que les lletres
capitulars estaven a punt de vomitar
els ribetejats daurats i desmaiar-se
a peu de pàgina!
Es va encaixar les ulleres, de
pasta negra i estructura voluminosa, i es va treure els auriculars. El
va tractar com els vells coneguts
que eren i el va obrir directament
pel capítol tercer, copiant el principi
al seu iPhone: “Devot de Santa
Seclina, el cavaller complia la
paraula donada a l'Altíssim i li feia
entrega de la seva fortuna, sabedor
de la imminent visita de l'Home de
la dalla”. La clau seria l'encapçalament de la tesina.
El Bisbat va impedir la publicació de la investigació en una prestigiosa revista especialitzada, però el
poder de l'Església va acabar rebotant a la xarxa i colpejant-li la cara.
Aquesta vegada amb ulleres de sol i
sense desconnectar l'iPod, va
enllestir l'assumpte mentre feia el
vermut. Va revisar les adreces electròniques i va ordenar l'enviament,
tot assaborint la cervesa i la música.
Doblons d'or, lingots de plata,
maragdes, tapissos i papirs
excel·lentment conservats. L'accés
a aquest tresor sempre havia estat
en una crònica medieval conservada
a la Biblioteca de la diòcesi. El conseller de Cultura va destacar l'elevadíssim valor de la troballa per al
patrimoni nacional; a la cúria se'n
dolien, si ho haguessin descobert
ells, si l'estudi no hagués transcendit...
Ningú no se'l va creure, però
l'arxiver va veure un petit núvol
rogenc sobre uns volums del segle
XIII. Mentre ell hi donava voltes, el
llibre s'arrepapava com mai a la

Premi local
Ricard Escuain:
“LA TREVA DE LA SOLITUD”

U

mb una fúria incansable, les
onades no donaven treva a
l'oïda de l'escriptor, una treva
que no desitjava. Allò que el tornava
més neguitós eren les hores de
silenci de lectura solitària a la
biblioteca de la diòcesi de Girona. El
rugit de la mar feia recular la solitud unes passes enrera, bé que
aquesta es preparava per fer-li
companyia a l'escriptor el mateix
instant que la feixuga porta de roure
de la biblioteca es tancava al seu
darrere. El somni de la joventut de
l'ara vell escriptor havia estat de
viure una vida monacal, lluny del
brogit mundà de la vila. I anys després mirava enrere, i veia una vida
on el pa de cada dia havia estat l'estudi, la meditació i la lectura. Uns
anys de solitud a la diòcesi, a la
parròquia de Santa Seclina i a la
costa de Tossa. El lloc que més li
atreia era la costa, on l'aire salat i
les onades gegantines li donaven la
inspiració per passar a ploma les
poesies que el magí creava. Les
roques escarpades, les gavines, la
bromada i el ruixim salat feien que
les hores passessin com uns
moments, i sense adonar-se'n
escrivia estrofa rere estrofa. No es
rellegia ni un mot en aquells instants: ja tindria temps a la vella diòcesi per repassar, ometre, afegir i
canviar. Potser la solitud li donaria
una treva... ■

A

1r premi Batxillerat
Carla Planas: “SANTA SECLINA. EL
SECRET DE LA FELICITAT”
assejava i alhora m'endinsava
en un món ple de màgia, era
primavera i les flors em rodejaven. Em sentia bé i em considerava una persona feliç, les preocupacions m'eren invisibles i tan sols
volia somiar.
Estava sol en un món on no exis-

P
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tien les mentides ni les veritats, no
hi havia persones millors que les
altres, ni lleis ni governs. Sentia el
dolç cant dels ocells i les meves
passes eren silencioses.
La màgia de la llibertat, aquest
era el secret del lloc on era, Santa
Seclina.
I us preguntareu per aquesta llibertat?
Una estona passegeu per la
màgia de la llibertat, escolteu els
ocells i tot el que us envolta, respireu a fons i deslliureu-vos de les
preocupacions, oblideu les persones que us manen i les lleis. Sigueu
per un moment, vosaltres, gaudiu
per un instant de la solitud i és que
no podem viure en un món de somnis però si que podem fer-ne de la
vida un somni.
Perquè no podem deslliurar-nos
de tots per sempre però sí per un
instant. Cada un de nosaltres té el
dret de buscar-lo, i quan el triem es
quan apareix la màgia que ens porta
a ser feliços.
I Santa Seclina, és el lloc, on la
gent trobava els seus instants, l'espai els portava a la vida feliç que
cada un d'ells buscava.
Sembla que no pugui ser veritat,
un indret portador de felicitat?
Doncs si és així, Santa Seclina
ens porta viure la màgia de ser, per
petits instants, lliures del món que
no ens dóna temps per espirar i que
ens exigeix cada cop més, dia a dia.
No us voldria jutjar per la vostra
forma de vida però si aconsellar un
passeig per l'indret de Caldes de
Malavella portador de felicitat. ■

1r premi categoria juvenil 2n cicle
Pol Artau: “RECORDANT”
ncara recordo aquell dia; era
un dia com qualsevol altre de
tardor. Les fulles dels arbres
queien poc a poc gràcies a aquella
brisa gèlida, i l'ambient era fred i
humit. Com de costum vaig anar a
casa dels meus avis. El meu avi era
un home gran i tocat per les dures
jornades de treball. A ell li encantava explicar-me històries de la seva

E
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joventut, tot i que jo no li feia molt de
cas. Aquell dia la història va ser
diferent; era especial i jo no podia
deixar d'escoltar-lo. La història
tractava d'una excursió que havia fet
de jove a un indret especial que ell
en deia Santa Seclina. De la manera
que el descrivia era un lloc preciós,
on si hi anaves, més tard o més
d'hora acabaves tornant. Un lloc
digne de veure, amb un encant únic
i un paratge fabulós. En aquell
moment el vaig notar angoixat ; trist
d'haver buscat en el bagul dels
records i vaig pensar que li aniria bé
tornar-hi. De primeres ell va dir que
no, però el vaig acabar convencent.
Li vaig dir que el dissabte l'aniria a
buscar, que hi aniríem a peu i que
no es preocupés per res.
L'excursió va ser llarga i cansada perquè el camí era costerut i
llarg, però em vaig sentir satisfet
d'arribar-hi. Era tal com l'havia descrit, l'ermita ja mig esfondrada pel
pas dels anys destacava en aquell
indret i a l'hora hi estava en perfecta armonía.
En aquell moment vaig mirar el
meu avi i el vaig veure amb els ulls
espurnejant, vaig pensar que tenia
coses del seu passat per aclarir; i el
vaig deixar sol perquè ho fes. ■
1r premi categoria juvenil 1r cicle
Carla Simón:
“MARMOTUS APESTOSUS”
a anys, hi havia un monstre
que es deia Marmotus
Apestosus, també conegut
com Santa Seclina, perquè sempre
que sorties resaves a la Santa per
no trobar-te'l pel camí.
Aquell monstre tenia quatre ulls,
set potes, dos nassos, una boca, una
cua de marmota i mai es rentava els
peus, per això era tan perillós, perquè si te'l trobaves pel camí et podia
matar de la pudor.
Tant s'invocava a la Santa, que
un dia la Seclina, farta de sentir les
seves pregàries, es va convertir en
una noieta i se'n va anar, amb un
mocador al nas, a trobar al
Marmotus. Quan el va veure va

F
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saber que estava trist i li va preguntar què li passava, ell li va dir que es
sentia sol perquè li tenia por al sabó
i per això no es rentava mai. Ella
com que era tan astuta i santa, li va
dir que farien una poció màgica per
a la olor de peus. La Seclina va tornar al poble a buscar unes herbes
aromàtiques i uns sabons que
tenien forma de pinya, de taronja, de
maduixa,de llimona i va tornar cap
on estava el Marmotus. Quan va
arribar, ell havia portat una galleda
grossa i plena d'aigua per poder-hi
barrejar els productes amb facilitat i
va posar els sabons, pensant-se que
eren fruita i després hi va posar les
herbes aromàtiques. Quan es van
dissoldre els sabons, es va banyar
en aquella aigua. Quan va acabar,
l'aigua estava molt bruta. La nena
es va treure el mocador del nas i li
va fer una gran abraçada perquè
feia una olor boníssima, barreja de
bosc i de macedònia.
A partir de llavors en Marmotus
es rentava cada dia amb farigola i
sabó de maduixa, que era el que
més li agradava, i la Santa Seclina
va passar a fer una altra feina. ■

gos va començar a bordar.
– Calla Duc! -va dir l'home.
– Em podia portar a Caldes ? -va dir
en Joan.
– Clar, no tinc res a fer -va contestar
l'home amb un to antipàtic.
Va donar gas a fons i va començar a agafar els revolts amb rapidesa. En Joan va comprendre que
havia estat una mala elecció. Quan
va arribar al poble va entrar a un
hostal i va pagar una habitació.
L'hostalera al veure tan pàl·lid en
Joan, li va dir:
– Que li ha passat?
–Se m'ha espatllat el cotxe. Un
home que portava un camió amb un
gos m'ha portat però, conduïa
d'una manera esbojarrada!
La dona se li va acostar i li va dir
a cau d'orella:
– Era el fantasma del vell Ralf i el
seu gos duc. Va ser la seva manera
de conduir el que el va matar. Té
sort d'estar viu.
En Joan es va quedar amb un
pam de nas. ■

1r premi categoria Infantil - 6è curs
Adrià Albacete:
“EL CAMIÓ FANTASMA”

i havia una vegada a Caldes
de Malavella, una dona que
es deia Seclina. A la Seclina li
deien la cantaire. També li deien
santa perquè feia moltes bondats.
Santa Seclina la cantaire cantava
aquesta cançó:
Quan faig bondats
faig molts àpats.
Sóc molt dolça
com el sucre de bossa,
m'agrada la fruita
de la Rita.
Sóc molt divertida
i menjo molta amanida.
Un dia la Seclina va veure un noi que
es deia Marc, i com que li va agradar
aquesta cançó-poesia va composar:
Sap l'amor
Que et vull com una flor.
Ets atrevit
I molt, molt divertit!
La Seclina té un secret: té dues
identitats. De dia és molt bona , fa
bondats i canta. Però a la nit es

n el camí d'anar a Santa
Seclina a en Joan se li va
espatllar el cotxe i va fer
autostop. Un camió que anava pel
camí a tota velocitat agafant els
revolts ràpidament es va parar
davant de l'home. El camió era vell i
oxidat, els frens estaven gastats i a
la part de darrere hi havia un gos
vell i unes quantes caixes. Va baixar
la finestra i va aparèixer un home
d'uns cinquanta anys amb un barret
i una jaqueta fumant un cigar.

E

– Puja noi -li va dir l'home amb una
veu aspre.
En Joan va pensar que no passaven gaires cotxes per allà i a més
estava molt lluny de Caldes de
Malavella, que era on havia de passar la nit, així que va decidir pujar. El

1r premi categoria Infantil - 5è curs
Lorena Juarros: “SANTA CECLINA”

H

transforma en la Super Heroïna 1r premi categoria infantil de Caldes City.
3r curs
Sóc SecliWoman,
Clàudia Fauchs: “L'ERMITA”
I a mi no em mengen perquè sóc
molt bona.
i havia una vegada una
I així acaba la meva història.■
nena que es deia Laura i un
dia la seva mare li va dir:
1r premi categoria Infantil –Laura, un dia d'aquests, anirem
4t curs
a visitar l'ermita de Santa Seclina
Clara Rabasseda: “FANTASMA perquè és molt maca i molt antiA LES GOLFES”.
ga. I molta gent la va a visitar i a
mi m'agrada molt anar-hi.
per demà vull la pàgina 88 –D'acord mare, a mi també m'adel llibre de català, per grada anar a visitar ermites com
cert la setmana que ve per exemple la de Sant Grau o la
anem a Santa Seclina ara us de Sant Maurici -li va dir la Laura.
passaré el paper.
–Ja ho sé Laura que t'agrada
–Aquesta persona que acaba de anar a visitar ermites i esglésies.
parlar és la meva senyoreta –Mare, m'agradaria anar a casa
Anna. Jo em dic Caterina, però de l'àvia Margarita.
tothom em diu Catty. Tinc els –Hi anirem per Setmana Santa,
cabells negres i els ulls Laura. Què et sembla?
marrons.
–Genial, mare.
–Hola, jo sóc l'Eva la millor –Ens ho passarem molt bé amb
amiga de la Catty, tinc els els avis.
cabells rossos i els ulls blaus.
Per vacances ja estaven a casa
–Jo sóc en Gerard. Diuen que dels avis, que vivien en un sisè pis
sóc simpàtic, però jo crec que i la Laura va pujar corrent cap
no. Per cert què tal?
amunt. La mare anava molt tranÉs el dimarts, 23 de febrer, quil·la, i la Laura s'havia d'espeavui els nens i nenes de 4t van a rar a dalt perquè no arribava la
Santa Seclina.
seva mare. Quan va arribar va
Allà l'Anna va dir:
picar al timbre i l'àvia li va dir:
–Primer anirem a missa.
–Hola, noia!
A la missa, la Catty va dir als –Hola, àvia Margarita. Com
seus amics:
estàs?
–Perquè no anem a les golfes a –Estic molt bé Laura, però on és
veure què hi ha?
la teva mare?
–Sí!!!
–Està pujant caminant molt a poc a
I a les golfes s'ha dit, però poc i jo he pujat corrent i molt ràpid
allà es troben un fantasma:
perquè tenia moltes ganes de veu–Buaaaahhhh!!!! La meva fan- re't.
tasma m'ha deixat perquè era el –Jo també en tenia de ganes de
seu aniversari i no vaig poder veure't, Laura.
anar-li a buscar el regal...
I quan va arribar la mare va
Buaaaahhh!!!!
tocar el timbre i qui va obrir va
Llavors la Catty va dir:
ser la Laura i li va dir:
–Què nois, l'ajudem?
–Hola mare, per fi has arribat.
–Sí, perquè no?
–Sí, ja ho sé filla, però és que
–Li voldries regalar flors?
m'has deixat totes les bosses a
–Sí, snif, vale.
mi, i gairebé no podia ni pujar.
Llavors els nens van anar a
Finalment van poder anar a
buscar-li flors, li donen i el fan- veure les ermites i les esglésies i
tasma surt volant i arriba just a van passar unes vacances junts
temps per donar-li aquelles molt divertides.
flors que eren lliris. ■
Conte contat, conte acabat.■

H
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EL CONCURS
DE PINTURA, MÉS
ATRACTIU QUE MAI
El 24 de juliol (dissabte) entre les 8
del matí i les 5 de la tarda es durà a
terme la novena edició del Concurs
de pintura ràpida. A les 7 del vespre
es farà públic el veredicte del jurat,
s'entregaran els premis i s'inaugurarà oficialment l'exposició, que
romandrà oberta de forma continuada fins el dia 8 d'agost.
Els pintors que ho desitgin poden fer
ja la seva preinscripció al web del
concurs:
www.caldesdemalavella.cat/concursdepinturarapida
A destacar la incorporació de noves
firmes patrocinadores fet que significa millor dotació de premis: 9 per
tècnica lliure i 6 per aquarel·la.
Indubtablement, això fa encara més
atractiva la convocatòria pels participants. A hores d'ara, ja han confirmat la seva col·laboració:
Associació de Comerciants de
Caldes, Balneari Prats, Cafeteria
Restaurant Riera - Cal Nap, Farré
Logístics, Fontfreda pintures,
Gabinet de Teràpies Naturals,
Hostal Esteba, Inter 4, “La Caixa”,
Magma, Mas Llop activity camp,
PGA Golf Catalunya, Prodaisa,
Promocions Port (bastidors),
Promocions Viñals, Sadipal,
Sermarsa, Tèrmic, i, per descomptat, els ajuts institucionals de
l'Ajuntament de Caldes de
Malavella, Consell Comarcal de la
Selva i Diputació de Girona
En conjunt, prop de 9.000 € en premis als que s'hi han d'afegir molts i
molt atractius regals que es sortejaran al final de la exposició entre tots
els visitants que hagin emès el seu
vot per decidir el premi del públic.
Properament se'n donaran a conèixer les bases, que podreu consultar
al web del concurs.
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NOTÍCIES BREUS

...tambe ha passat a Caldes

FESTA DE LA MALAVELLA

24 d’abril de 2010
FESTA DE LA MALAVELLA

24 d’abril de 2010
SANT JORDI

23 d’abril de 2010

APLEC DE LA SARDANA

9 de maig de 2010

Fotos: Lluïsa Gil, J.M. Ciurana, Sussi Bartomeu i Albert Torrent
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Fotos: Lluïsa Gil, J.M. Ciurana, Sussi Bartomeu i Albert Torrent
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veïnats i urbanitzacions

Anuncis promocionant la urbanització
D'esquerra a dreta, Patrici Carreño, Agustina
Navau, Àngela Rosselló i Solano Montes

veïnats i

urbanitzacions
de Caldes
AIGÜES BONES
Per Albert Torrent

Extensió: 0.56 Km2
Km. lineals carrers asfaltats: 9.650 Km
Població censada a data 10/06/2010: 838 habitants
Població no censada (estimació): 474 hab
Nombre d'habitatges: 416
Distància al nucli urbà: 1.55Km

P

arlem
amb
Solano
Montes, expresident de
la junta de compensació
i de l'Associació de propietaris durant els anys
90, amb el matrimoni format per
l'Agustina Navau i en Patrici
Carreño i amb una veïna, l'Àngela
Rosselló, l'”Angeleta”, que ja fa
molts anys que viuen a Aigües
Bones.
L'origen d'Aigües Bones és
complicat com el de moltes urbanitzacions. El promotor oferia par-
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Segurament que molts, inconscientment, associem
Aigües Bones amb el terme “urbanització”. El cert és
però que l'Ajuntament n'ha fet la recepció i per tant
la podem considerar una part més del nucli de
Caldes. Per aconseguir-ho, va caldre superar una
situació inicial desagradable de manca d'infraestructures i ha fet falta un esforç molt gran per part dels
veïns. El fruit de tot plegat és que Aigües Bones,
mica en mica, es va traient l'etiqueta massa vegades
traumàtica d'”urbanització”.

cel·les a bon preu amb la promesa
que s'hi incloïen els serveis bàsics
(aigua, llum, asfaltat del carrer,
clavegueram, enllumenat...). És
ben representativa la publicitat que
es feia en aquella època on es cantaven les suposades meravelles de
la promoció. Després de comprar,
però, la realitat era una altra i els
propietaris es troben que només
tenien un tros de terreny i que el
promotor de la urbanització no
continuava les obres o, simplement, desapareixia.

L'”Angeleta” va comprar la parcel·la on viu l'any 1976, tot i que
fins al 1985 no hi va viure permanentment. Li va sortir a 18 pessetes
el pam perquè va pagar en efectiu.
L'Agustina va adquirir el terreny
l'any 77 al preu de 25 pessetes el
pam, mentre que en Solano va
venir-hi a viure el 1981. La desaparició del promotor va fer que els
veïns s'haguessin d'espavilar pel
seu compte a cobrir les necessitats
més bàsiques. En Patrici recorda
com va comprar cables elèctrics i

A dalt: El carrer Les Garrigues l'any 2003
A baix: El carrer Les Garrigues després d'urbanitzar
Anuncis promocionant la urbanització

va donar llum, encara que de
forma precària, als veïns del
seu carrer.
La figura de l'Associació de
Propietaris, creada l'any 1979 va
sorgir per fer front comú davant
de l'estafa però el 1984 es va
constituir una altra entitat, la
Junta de Compensació, que
tenia com a finalitat recaptar els
diners que servissin per cobrir
les necessitats bàsiques dels
veïns i urbanitzar tota la zona.
Es tractava de fer front comú
entre els veïns per tal d'assumir
unes obres que d'altra manera
no s'haurien fet. Aquesta opció
no va agradar a tothom ja que
en els contractes de compra s'hi
feia constar que les parcel·les
es venien amb tots els serveis
inclosos i amb aquest argument, alguns veïns es negaven a
pagar les quotes a la Junta de
Compensació. Aquestes disputes que arranquen de fa temps
han fet que durant aquests anys,
alguns veïns s'hagin negat a
pagar les quotes a la Junta de
Compensació.
Sortosament, es va aconseguir localitzar el promotor de la

A dalt: Vista aèria d'Aigües Bones abans de construir-hi.
Només s'hi aprecia la masia
A baix: Vista aèria d'Aigües Bones l'any 2006

urbanització i se li va interposar una querella. La resolució judicial va sentenciar
que el promotor, per compensar l'estafa,
havia de renunciar als béns que encara hi
tenia: les parcel·les que li quedaven per
vendre, el camp de futbol i altres terrenys
destinats a equipaments. La venda d'aquest patrimoni i les contribucions dels
veïns van ajudar a saldar els deutes que
els promotor havia contret amb els constructors de la urbanització en els anys 70,
inclòs un embargament interposat per
l'empresa que va fer el clavegueram.
Solano diu que estan orgullosos de
com ha quedat la urbanització i encara
més “perquè ens ho hem fet nosaltres.
Fem constar que hem trobat un capità
excel·lent en la figura de Victoriano
Ramos Alfonso que, amb un bon equip, un
treball excel·lent i una fe inesgotable, ha
estat capaç amb la col·laboració dels parcel·listes de fer possible allò que semblava un miracle i que ens ha costat més de
trenta anys de lluita. Si ara la urbanitza-

A dalt: El carrer Solsonès l'any 2003
A baix: El carrer Solsonès després d'urbanitzar

ció està així, és perquè la majoria
no va perdre la fe, i va lluitar, amb
un gran esforç econòmic i amb
moltes hores de dedicació”.
Tampoc no vol deixar-se en
Jacinto Saez i en José Maria Saez,
de la gestoria Nolla, que van portar amb dedicació la gestió i la
comptabilitat.
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AIGÜES BONES

entrevista
El camp de futbol
de Mas Bernadí

El carrer
Ribera d'Ebre
l'any 2003

La piscina
El carrer Ribera d'Ebre després d'urbanitzar

El veí d'Aigües Bones lamenta
la manca de col·laboració històrica
dels diversos ajuntaments per
solucionar el problema amb què es
van trobar els veïns. Explica que en
les primeres legislatures de la
democràcia, el consistori es negava a lliurar llicències d'urbanització
en considerar que el terreny havia
de ser en sòl urbà en condicions.
“Això va frenar el desenvolupament
de la urbanització i va fomentar el
barraquisme”. Comenta i afegeix
que “nosaltres, des de la Junta,
animàvem els veïns a construir
encara que fos sense el consentiment de l'Ajuntament ja que després de 9 mesos de silenci administratiu, la casa es podia escripturar a la notaria. Això va fer que al
final l'Ajuntament comencés a
donar llicències ja que així podia
cobrar per aquest concepte”.
També explica que “el mal assessorament del consistori als inicis
dels 90 va fer que deixéssim de
cobrar els diners que havíem reclamat als morosos que no aportaven
les quotes a la Junta de
Compensació i que pujaven a 30
milions de les antigues pessetes”.
Salvant contratemps, l'1 de
juliol de 2006 es van inaugurar les
obres que van costar al voltant de
6.000.000 d'euros i la recepció
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d'Aigües Bones es va fer l'abril de
l'any 2009. Falten encara les últimes passes abans de tancar el procés. Si bé l'Ajuntament ja es fa
càrrec dels serveis públics, cal tancar formalment el procés de recepció de les obres, cosa que es farà
previsiblement amb la posada en
funcionament del nou Pla General.
Queda pendent també la dissolució
de la Junta de Compensació i de
l'Associació
de
propietaris.
Aquesta última entitat té en propietat encara una parcel·la que s'hauria de vendre i un fons de diners.
Abans de dissoldre's, invertirà una
part important del fons a l'arranjament de la plaça que hi ha al davant
de la Masia.
Amb aquests petits retalls pendents es pot donar per superada
aquesta llarga travessia en el
desert de més de 30 anys. Els veïns
d'Aigües Bones es plantegen altres
reptes. Han vist com l'Ajuntament
ha fet el camp de futbol de can
Bernadí, tot i que els agradaria que
s'habilitessin àrees properes perquè els nens i tothom qui ho vulgués pugués jugar-hi de forma
espontània com es feia abans.
També veuen amb bons ulls com el
pla general contempla fer l'institut
molt a prop d'Aigües Bones. Els
agradaria que l'Ajuntament es fes

càrrec del manteniment de la piscina i que es destinés un espai, com
un local social, local de reunions...
a la Masia. També els agradaria
que l'Ajuntament pogués mantenir
totes les zones que amb el pas del
temps, després del lliurament,
s'han anat deteriorant. El repte de
l'Ajuntament serà, com el de molts
altres consistoris del país, assumir
el manteniment de tants quilòmetres de carrers amb una densitat
de població menor que la del centre urbà de Caldes i amb una part
dels residents que no estan empadronats al municipi.
Pendent queda també la formació d'una associació de veïns plural
i oberta que serveixi de nexe d'unió
entre els veïns i l'Ajuntament de
Caldes. Actualment n'hi ha una
que, segons afirmen els entrevistats, “no té el reconeixement del
consistori, actua amb secretisme,
no informa de les assembles ni
dels temes que tracten i no defensa els interessos generals d'Aigües
Bones”.
Així doncs, a falta de tancar els
últims serrells, Aigües Bones deixa
enrera un passat dificultós, ple de
lluites i sacrificis i obre una nova
època amb il·lusió i esperança amb
l'orgull i satisfacció d'haver fer una
bona feina entre tots. ■

EUDALD CARBONELL
“El Camp dels Ninots converteix Caldes en un referent per comprendre l'evolució climàtica i biològica
d'Europa en els darrers 4 milions d'anys”
El prestigiós investigador Eudald Carbonell va presentar «El Camp dels
Ninots: Rastres de l'evolució», elogiant la tasca dels dos autors principals
i editors del llibre, els caldencs Gerard Campeny i Bruno Gómez. L'Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) que dirigeix
Carbonell ha coeditat aquest volum al costat de l'Ajuntament de Caldes.
En aquesta entrevista, el codirector de la investigació científica que es
realitza a Atapuerca deixa clara la importància del jaciment del Camp dels
Ninots i valora diversos aspectes vinculats a l'àmbit de la recerca. .
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EUDALD CARBONELL

EUDALD CARBONELL

El llac que hi havia al Camp dels
Ninots oferia unes condicions òptimes per a la instauració de tot un
seguit de dinàmiques ecològiques.
Els animals que morien al seu voltant quedaven submergits per les
aigües i els seus cossos acabaven
dipositats al fons del llac. Les
característiques d'aquestes aigües,
carregades de minerals, van ser
les que van crear les condicions
òptimes per a l'excel·lent conservació dels esquelets que s'han descobert. Les restes de macrofauna
(bòvids, rinoceronts, cèrvids, tapirs,
etc.) i de microfauna (rosegadors,
rèptils, amfibis, peixos, etc.) permeten estudiar i explicar com era
aquest entorn i quines eren les relacions que es van establir entre les
diverses espècies animals. Sabent quins
animals es van moure
per aquella zona,
podem esbrinar què
menjaven, per exemple i, per tant, conèixer
com era el paisatge i el
clima que els va acollir.

Durant la presentació del llibre El Camp dels Ninots. Rastres de l'evolució

E

udald Carbonell, nascut
a Ribes de Freser el
1953, ocupa la càtedra
de Prehistòria de la
Universitat Rovira i
Virgili, duu a terme una
intensa activitat internacional i ha
merescut nombrosos reconeixements, com el Premi Nacional de
Pensament i Cultura científica
(2009), la Distinció de la Generalitat
de Catalunya per a la Promoció de la
Recerca Universitària (2001) o el
Premi
Príncep
d'Astúries
d'Investigació científica i tècnica per
a l'equip d'Atapuerca (1997), entre
d'altres.
Com a director de l'IPHES, impulsor de la recerca a Caldes i un dels
autors del llibre, pot sintetitzar la
importància del Camp dels
Ninots?
El Camp dels Ninots té molta
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importància perquè és el primer en
cronologia de les descobertes del
final del Pliocè, de més de tres
milions d'anys. A més, la particular
geologia del jaciment ha afavorit la
conservació de restes animals i
vegetals en un estat excepcional. El
conjunt de fòssils recuperats al
Camp dels Ninots proporciona
dades directes referents a l'entorn
biològic i climàtic del nord-est
peninsular durant el Pliocè i permet contraposar-les als canvis climàtics produïts a Europa en els
darrers 5 milions d'anys.
Què marca la diferència entre
aquest jaciment i d'altres aparentment similars?
Tots els jaciments són importants i la
diferència d'aquest tipus de jaciment
amb altres és, fonamentalment, l'excepcional estat de conservació en
què han arribat els fòssils que conté

fins als nostres dies, gràcies a les
aigües carbonatades de la zona.
Vostè obre el llibre amb un capítol
sobre Atapuerca. És fonamental
contextualitzar les primeres ocupacions humanes a Europa per
entendre tota la seqüència?
Sí, perquè, en el cas del Camp dels
Ninots, cal saber que Caldes de
Malavella acull un jaciment que és
anterior a l'aparició del nostre
gènere Homo, i d'aquesta manera
es pot entendre com han anat apareixent les diferents espècies al
llarg del temps fins que va aparèixer l'Homo sapiens.
Precisament acaba la seva aportació afirmant que el Camp dels
Ninots ajuda a entendre l'evolució
ambiental i animal abans que
l'Homo arribés a Europa. De quina
manera?

fer-ne un de més específic per
establir col·laboracions concretes.
L'objectiu fonamental és afavorir la
posada en marxa d'infraestructures que permetin tenir llocs on
explicar la recerca i, en aquest cas,
que la gent de Caldes que investigui sobre el Camp dels Ninots
pugui estar associada a l'IPHES.
Quina importància té el jaciment
caldenc per establir la seqüència
primitiva de la població humana a
les comarques de Girona?
En la línia del que ja he comentat
abans, serveix per conèixer el
substrat de mamífers que hi havia
molt abans que els homínids africans arribessin a Euroàsia.

entrevista

riquesa i diversitat de les dades
que s'estan posant al descobert, ja
que ens proporcionen les eines
necessàries per estudiar el passat.
La reconstrucció dels diferents
processos climàtics, paisatgístics,
florístics i faunístics que s'han anat
succeint al llarg del temps ens
ajuda a entendre molt millor els
fenòmens que es produeixen a l'actualitat.

Què indiquen sobre els nostres
antecessors de fa 3,5 milions
d'anys les restes i les evidències
de presència humana que s'hi han
trobat?
Les restes de fòssils de mamífers
de 3,5 milions d'anys són anteriors
a la presència humana a Euroàsia,
fa 1,8 milions d'anys
aproximadament. Per
tant, aquests no ofereixen
informació
directa sobre els nostres
avantpassats
sinó que informen de
la situació dels ecosistemes amb anterioritat a la presència
humana. Però al
Camp del Ninots
també hem documentat algunes peces
d'indústria lítica en un
nivell superior, que
Eudald Carbonell, el primer any de els excavacions al Camp dels
corresponen
al
Ninots, la primavera de 2003
Paleolític superior.

Durant la presentació
del llibre va defensar
la municipalització de
la ciència. Què implica exactament?
La municipalització és
que els instituts de
recerca tinguin presència activa en centres d'estudis i
ajuntaments perquè així, des de
molt joves, nens i nenes tinguin contacte amb la ciència i es pugui convertir amb unitats de coneixement.
Per aquest motiu, com a IPHES
intentem establir lligams i afavorir
aquestes condicions a les localitats
on tenim projectes de recerca.
En què consisteix el nou conveni
que l'IPHES vol signar amb
l'Ajuntament de Caldes?
Amb l'Ajuntament de Caldes ja hi
ha un conveni general signat, falta

Subscriu l'afirmació que el Camp
dels Ninots és un tresor per a la
paleontologia internacional, tal
com s'afirmava en la presentació
d'un cicle de xerrades a Caldes?
Per què?
Sí, efectivament. És un tresor de
3,5 milions anys amb un immens
potencial paleontològic i arqueològic, que converteix el municipi de
Caldes de Malavella en un referent
per comprendre l'evolució climàtica i biològica d'Europa en els
darrers 4 milions d'anys. La seva
importància rau en l'extraordinària

En el futur, què se'n pot esperar
d'aquest jaciment?
S'espera que apareguin carnívors
grans com, per exemple, algunes
espècies de linxs extingides, hienes o fèlids que eren presents ara
fa 3,5 milions d'anys, ja que, per
ara, només s'han trobat vertebrats
grossos com són els rinoceronts,
tapirs, bòvids, etc. De fet, és molt
normal trobar més herbívors que
carnívors. D'aquesta manera es
tindria encara més informació per
reconstruir la dinàmica ecològica
d'aquest entorn. ■
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ROSA CLAPÉS

“Vaig néixer el 1926. Per
tant, tenia deu anys quan
va esclatar la Guerra
Civil i era la gran de cinc
germans. Recordo haver
anat una temporada a
l’escola però jo era la
gran de la família i tenia
responsabilitats. A casa
tots treballàvem de mala
manera. Hi havia altres
prioritats abans de l’escola. La meva família
sempre havia estat molt
unida i passàvem quasi
tot el dia junts. Durant el
matí, el pare treballava
al Vichy i la mare estava
amb nosaltres a casa, a
la plaça Petita, on ara hi
ha la joieria Capellera. A
la tarda agafàvem la
vaca que teníem llogada
i el carro i anàvem a Mas
Banyuts, a prop de ca
l’Esquerrà, on teníem un
terreny llogat. Els meus
pares hi treballaven la
terra i nosaltres els ajudàvem. És per aquest
motiu, que ara no puc
explicar amb certesa
com va viure la gent del

poble la guerra. Del
començament no recordo gaire res. Penso en
un dia que vam anar
amb els pares a la Plaça
de l’Ajuntament a entregar tots els objectes religiosos que guardàvem
per casa”. La Rosa fa
referència a la confiscació de béns religiosos
que es va fer durant la
Guerra Civil. A la zona
controlada per les autoritats republicanes, es va
perseguir el clero catòlic, especialment en els
primers mesos de la
guerra. Durant els
mesos de juliol i agost
de 1936, van ocórrer la
meitat dels assassinats
de sacerdots. Per exemple, el mossèn del poble
de Caldes va ser víctima
d’aquesta cruel persecució.
PASSAR GANA
El menjar, durant el
temps de guerra, va ser
molt escàs i moltes

ROSA CLAPÉS
“LA GUERRA VISTA PER UNA NENA”
Per Paula Brujats

É

s filla d’una família humil de Caldes, la gran de cinc germans. Va aprendre el
català a l’escola malgrat que va anar-hi poc. El seu pare treballava al Vichy i
la seva mare es cuidava de la mainada. A la vegada, els dos, treballaven en
un hort que tenien llogat. La Rosa guarda un record molt dolent de la
Guerra Civil, ja que va perdre un oncle al front i encara avui no en sap res. A
hores d’ara, encara quan en parla ho fa amb veu tremolosa, contenint les llàgrimes
que volen escapar dels seus ulls.
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Foto de família. De dalt a baix i d’esquerra a dreta, el pare, en
Josep Clapés; la mare, la Dolors Miquel; en Ramon, la Rosa, la
Conxita, l’Enric i en Josep

famílies van passar fam.
La Rosa explica que
“nosaltres vam ser una
d’aquestes. Al principi,
el menjar que aconseguíem, que era poc, el
trèiem de l’hort on treballaven els meus pares
però més endavant,
quan la guerra es va
anar fent més dura i
avançava cap al nord, no
teníem pràcticament res
per
alimentar-nos.
Recordo que menjàvem
la pell de la fava bullida
a la llar de foc, sense oli,
i unes farinetes de blat
de moro ratllat que, pel
meu gust, eren horroroses. Durant els temps
més difícils, no hi havia
res a les botigues del
poble. Malgrat això, es
va formar un economat,
que imagino que era de
la Generalitat, on la gent
de Caldes podíem anar a
recollir alguna cosa per
menjar, això sí, fent una
llarga cua”. La Rosa es
refereix a les organitzacions per subministrar
aliments que es van
crear durant la Guerra
Civil. El menjar era
escàs i, en conseqüència, calia fer un racionament dels pocs aliments
que hi havia. Les botigues amb prou feines
omplien les seves lleixes. Tota la gent del
poble podia rebre menjar de l’economat, que
s’encarregava de repartir els escassos aliments
d’una manera equitativa.
La Rosa explica que
“realment, vam passar
molta gana durant els
tres anys de la guerra, i
encara més els deu de la
postguerra, que van ser
tan o més durs que els
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anys previs. Malgrat la
gana, la resta, almenys a
Caldes, era prou acceptable”.
CONTACTE AMB
ELS REFUGIATS
La mainada restava una
mica al marge des esdeveniments de la guerra.
La Rosa comenta que
“de por no en vaig passar mai. Tanmateix,
recordo un dia, ja a les
acaballes de la guerra,
que em vaig espantar
molt. Estava amb els
meus germans a l’hort, situat més o menys on hi
ha ara el col·legi CEIP
Sant Esteve, fent menjar
pels conills, quan de
sobte vam sentir un
estrepitós soroll. Era un
grup d’avions que bombardejaven des de l’aire
la carretera nacional
que condueix a Girona.
El motiu era molt clar:
intentaven
espantar
totes les persones que
enfilaven la fugida cap a
França”. Efectivament, a
mesura que els nacionals anaven guanyat
terreny cap al nord-est
de la Península, les persones afins al bàndol
republicà, abandonaven
les seves terres i fugien
cap a França, exiliats,
buscant una situació
més segura.
La Rosa recorda que
“a Caldes van arribar
moltes famílies fugint de
les represàlies i buscant
un refugi on viure més
segurs. Recordo que van
venir sobretot molts
nens, entre altra gent,
del nord de la Península.
Un cop a Caldes, majori-
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ROSA CLAPÉS

ROSA CLAPÉS

La Rosa amb els germans, els avis, la mare, l’oncle i uns estiuejants.

tàriament es van instal·lar a la
Colònia Rodríguez”. La Colònia
Rodríguez és un exemple del seguit
d’edificacions que Bartolomé
Recolons va impulsar per acollir
els estiuejants que veien a prendre
les aigües. Durant la Guerra Civil,
la Colònia va compaginar la seva
funció d’estiueig amb la d’acollida
dels refugiats que havien fugit de
les seves cases, cap a Caldes, buscant-hi la salvació.
La Rosa continua explicant que
recorda especialment “tot aquell
seguit de nens que van arribar desemparats i sense família, tan sols
acompanyats
d’un
professor.
Algunes tardes que havia sortit a
jugar al carrer, coincidia amb ells.
Una de les coses que més em va
impressionar, era que aquella mainada estava aprenent el català amb
quatre dies. A dia d’avui, en canvi,
encara n’hi ha que són incapaços
d’aprendre’l. Tot i així, a part d’aquests nens i nenes, no recordo
ningú més que s’instal·lés a la vila”.
MORTS DE GUERRA
“Des del meu punt de vista, la part
més trista de la guerra van ser les
pèrdues humanes causades als
fronts, on la batalla era dura i constant. Precisament, aquí va ser on hi
vaig perdre molts coneguts, tan
amics com familiars. En un inici,
van cridar per anar-hi a lluitar tots
els meus veïns d’entre disset i
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Foto de l’oncle durant una Festa Major a Caldes

divuit anys. Era una
imatge horrible veure’ls
marxar del poble. I el
més trist, és que dels
cinc que van marxar, no
en va tornar mai cap.
Pel meu pare va ser
diferent. Va ser cridat a
files vuit dies abans que
la guerra s’acabés i el
van enviar a Girona. A la
ciutat, la situació era
aterridora. Ell, al veure
rius de gent que fugien
desesperats i que la
situació era inestable en
els òrgans de poder, es
va escapar i es va amagar en un bosc als afores, esperant la nit.
Llavors, va anar fins a la
Carta de nebot a oncle. L’oncle era l’amo de la casa on
la família de la Rosa vivia de lloguer. Com que el nebot
via del tren i va emprenera carter a l’exèrcit va poder fer indagacions sobre el
dre camí cap a casa tot
destí de l’oncle de la Rosa. En aquesta fragment es pot
llegir com anuncia la mala nova.
seguint-la. Un cop aquí,
el vam tenir tres o quatre dies amagat entre la
que van triar la lleva dels més
palla, fins que els nacionals van joves, com els meus veïns de tan
entrar a Caldes i tota la revolució va sols disset o divuit anys, i la dels
haver acabat. Desafortunadament, més grans: els homes de quasi
no tots els homes de la meva famí- trenta, com el meu oncle. Sé que el
lia que van ser enviats al front, van van enviar al front d’Aragó, on fortenir la sort del meu pare”.
mava part d’un col·lectiu anomenat
la brigada mixta, a part d’això no
LA PÈRDUA DE L’ONCLE
vam saber mai més res de com
vivia o del què hi feia. Durant la
La Rosa es refereix al seu estimat seva estança al front, no ens vam
oncle, que va tenir menys sort: “El comunicar mai. Tanmateix, un dia,
meu oncle va ser cridat a files quan vaig decidir enviar-li una carta, de
tenia vint-i-set anys. Va coincidir la qual mai en vaig rebre resposta

per part seva. I dic per part seva,
perquè sí que me la van contestar,
però tan sols va ser per dir-me que
el meu oncle s’havia mort en un
bombardeig a la plaça de toros de
Fraga. Mai més no en vam saber
res, l’única informació que ens
havien facilitat era aquesta, i era
tan pobra i tan escassa! La notícia
va commoure molt la meva família
i per una nena com jo, de dotze
anys, se’m feia impossible acceptar
un fet semblant. La impotència de
sentir que no el tornaria a veure
mai més, m’empenyia fins i tot a
anar fins allà a trobar-lo.
Desafortunadament era impossible, però jo estava enyoradíssima.
El meu oncle era una persona molt
alegra i cada matí em despertava el
seu cant des de l’hort. En aquell
moment, em podia fer la idea que
no tornaria mai més. El trobava
tant a faltar... Era quasi com si
s’hagués mort el meu pare.
Avui, encara ara hi penso i em
penedeixo molt de no haver fet res
en aquell moment. Potser si
haguéssim anat a l’Ajuntament a
denunciar la seva mort hauríem
aconseguit quelcom. Però els meus
pares no sabien escriure ni llegir,
els meus avis eren grans i jo tan
sols tenia dotze anys. Què hi podia
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que segurament mai
més no el tindríem tant
a prop com en aquell
moment, en el camp,
vam decidir fer-li dir
una missa”.
La història de la
Rosa és tan sols una de
tantes morts incertes
durant la Guerra Civil.
A Catalunya, i a la resta
d’Espanya,
moltes
La Colònia Rodríguez actualment
famílies van perdre per
sempre més un familiar. I el van perdre d’afer? Així, que el vaig donar per perquesta manera tan dura i a la vegadut, però mai per oblidat”.
da, impotent. Alguns, a dia d’avui,
ja s’han rendit. D’altres segueixen i
A LA RECERCA
seguiran lluitant per combatre la
D’INFORMACIÓ
incertesa que des de fa més de
La situació d’incertesa sobre on era setanta anys els rosega.
La Rosa opina que “per sort,
el cos de l’oncle continuava present
en la Rosa: “Els anys van anar pas- aquests darrers anys, han comensant i jo anava creixent, intentava çat les investigacions de fosses
passar pàgina però, tot i intentar- comunes a fi de tenir més coneixeho, són històries que no s’obliden. ments i així poder ajudar les famíPer aquest motiu, no em rendia i lies a saber més dels seus estiseguia amb la necessitat de saber mats. Malauradament, els meus
més informació d’ell i de la seva pares i familiars ja són morts, els
meus fills no en volen saber res i jo
mort.
Un cop casada, vaig anar de tinc vuitanta-quatre anys i no em
viatge amb el meu marit. Al passar veig amb cor de seguir cap pista
per Fraga li vaig demanar que ens per trobar-lo. Tanmateix, m’he de
hi aturéssim. Tenia la impressió conformar amb els records. D’ell
que si anàvem al cementiri potser tinc una fotografia que es va fer un
hi trobaríem quelcom. Santa inno- any per la Festa Major de Caldes i
cència! De tombes n’hi havia mol- la carta que em van retornar”.
A tall de valoració, la Rosa diu
tíssimes. Al fons, n’hi havia unes de
grans i molt ben decorades que que “de la Guerra Civil en guardo
eren d’alemanys i d’italians morts un record molt trist, massa trist.
a la zona. Però, les dels nostres on Tot i ser tan sols una nena, vaig
eren? Un senyor ens va assenyalar patir molt pels que van marxar al
un camp i ens va explicar que els front, i encara més quan vaig saber
soldats republicans morts durant que no els tornaria a veure mai
la Guerra Civil eren enterrats allà. més. Certament, ho vam passar
Era un camp extensíssim, abando- molt malament. Una guerra és
nat i desert. Sense ni tan sols molt trista, i tan de bo mai no n’hacreus. Era horrible.Amb la certesa gueu de viure cap.”■
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NOVETATS

CLUB DE LECTURA
El divendres 9 d’abril vam tenir trobada del
club de lectura. Ens va servir per comentar el
poemari “Aixàtiva, Aixàtiva” (Bromera, 2008)
amb el propi autor, l’Elies Barberà. Uns versos que
ens transporten a un passat comú, a la mort de
Franco, els inicis del consum massiu de la televisió.
Un temps de transició que deixava enrera el món
rural tradicional.
El proper llibre a comentar serà “La noia del
ball” (Proa, 2007). També gaudirem de la presència
de l’autor. Serà la seva segona visita a la nostra
biblioteca ja que va ser Coca qui va inaugurar el nostre club amb la novel·la “Sota la pols” (Proa, 2001)
ara fa tres anys.
Abans de començar les vacances del club, al mes
de juliol, llegirem “Rojas. Las mujeres republicanas
en la guerra civil” (Taurus, 2006) de Mary Nash,
reconeguda historiadora irlandesa, professora de la
Universitat de Barcelona, que ha centrat els seus esforços en reestudiar la història per incloure-hi la presència, tradicionalment ignorada, de les dones. Un estudi en el que Nash és pionera. També és una de
les membres del club de lectura de la biblioteca i la veritat és que ens omple de satisfacció comentar amb
ella una de les seves obres. ■

A

RECOMANACIONS
LLIBRE
DAVID MONTEAGUDO
“FIN” El Acantilado, 2009

David
Monteagudo
(Viveiro, Lugo, 1962) és
l’escriptor revelació d’aquesta
temporada.
Monteagudo, que treballa
en una fàbrica de cartró a
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Vilafranca del Penedès,
ha sorprès tothom amb
una novel·la que tenia
escrita ja feia temps i que
tot just ara s’ha decidit a
treure del calaix. El seu
títol: “Fin”. L’ha publicada
la prestigiosa editorial El
Acantilado, germana de
la catalana Quaderns
Crema, que dirigeix un
exigent Jaume Vallcorba.
Això ja vol dir alguna
cosa.
“Fin” és un text que combina el terror i la cienciaficció amb una quotidianeïtat que inquieta al lector des del principi. Et
situa en un estat d’alerta
permanent que fa que no
puguis deixar de llegir. El
ritme és trepidant i els

personatges molt aconseguits. A més, és un text
que té diversos nivells de
lectura, alguns més
superficials i altres de
caire més filosòfic. Per
ara, tothom que se l’ha
endut en préstec de la
biblioteca no ha tardat
més de dos dies en llegirlo i això passa amb molt
pocs llibres. Un punt pel
debat seria el final: fascinant o trampós?
El millor de tot és que
Monteagudo té escrites
més novel·les, els drets
de les quals ja els té
adquirits la mateixa editorial. Celebrem aquesta
troballa.

Mercè Barnadas

CINEMA
Franny Armstrong
THE AGE OF STUPID
2009.
En un futur no molt llunyà, vivint en un món pràcticament inhabitable a
causa del canvi climàtic,
un home gran (Pete
Postlethwaite, “En el nom
del pare” (1993)) guardià
dels
coneixements
humans a l’espera que el
planeta torni a ser habitable, mira fragments de
documentals reals dels
nostres dies (sobre l’huracà Katrina, un guia de
muntanya testimoni del
desglaç, un nen iraquià
refugiat, un projecte d’e-

nergia eòlica a
Anglaterra,
entre altres) i
es pregunta
com
nosaltres, des del
nostre
present, no vam
ser capaços
de salvar-nos
a
nosaltres
mateixos quan
encara en teníem l’oportunitat.
Aquest documental ens ajuda a entendre què estem fent malament amb el
planeta i per què. Estem vivint, segons
es diu en aquest documental, en l’era
dels estúpids (The age of stupid).

Marta Feliu

MÚSICA
Maria Coma.
LINÒLEUM
De la parella musical i
afectiva de
Pau Vallbé i
Maria Coma
ha sorgit un
projecte
compartit,
el d’ü_ma.
Això no vol
dir però que cadascú emprengui els
seus projectes propis. En Pau es desdobla en forma d’Estanislau Verdet mentre que la Maria Coma, ella amb el
mateix nom, debuta amb aquest
Linòleum. El disc té reminiscències
d’ü_ma però no se li pot negar una personalitat pròpia, que parteix del piano
que tant domina, de la seva dolça veu i
dels ambients que sap crear, de vegades delicats, de vegades juganers, de
vegades atmosfèrics... Tot molt ben
acompanyat per la producció d’en Pau
Vallbé. Tindreu una inmillorable oportunitat de còneixer-la dins dels Glopets
d’estiu a Caldes, el 27 d’agost al Jardí
d’en Pere Vidal. Aprofiteu-ho perquè
valdrà la pena. Als 23 anys, una promesa que s’està fent lloc.■

Albert Torrent

MÚSSICA
C L À S S I CA
Compositors catalans
(Girona XXI – volum 1)
Índia – Catalunya
(Girona XXI – volum 2)
POP-ROCK
ELS AMICS DE LES ARTS.
Bed & Breakfast
BOSK, Joanjo.
“En el temple del vent
COMA, Maria.
“Linòleum”
COMELADE, Pascal.
“La catedral d’escuradents”
EELS.
End Times
MISHIMA.
Ordre i Aventura
ELS PETS.
Fràgil
QUINTANA, Gerard.
“De terrat en terrat”
UMPAH-PAH.
“Més raons de pes”
TRADICIONAL
COBLA MONTGRINS.
“125 anys… montgrinejant”

LLIBRES
BIOGRAFIES
ESPINÀS, Josep M.
“I la festa seguéis”
(La Campana, 2010)
FICCIÓ
CANTALOZELLA, Assumpció.
“L’amor secret del rei en Jaume”
(Proa, 2010)
CERDÓ, Marc. “Males companyies”
(Club Editor, 2010)
COETZEE, J.M.. “Temps d’estiu”
(Edicions 62, 2010)
ESPINOSA, Albert. “Tot el que
podríem haver estat tu i jo si no
fóssim tu i jo” (Rosa dels Vents,
2010)
MANKELL, Henning. “El ojo del
leopardo” (Tusquets, 2010)
MONTEAGUDO, David.
“Fin” (Acantilado, 2010)

PÉREZ-REVERTE, Arturo.
“El asedio” (Alfaguara, 2010)
VILLATORO, Vicente.
“Tenim un nom” (Planeta, 2010)
I N FA N T I L
KNISTER. “Tina Superbruixa i la
màgia del circ” (Brúixola, 2000)
LIENAS, Gemma. “La tribu de
Camelot – La Carlota i el misteri
del túnel del terror” (Estrella
Polar, 2010)
STILTON, Tea. “El secret de l’illa
de les balenes” (Comic Books,
2010) (I CÒMIC)
STILTON, Geronimo.
“Los defensores de Muskrat City”
(Destino, 2010)
JUVENIL
BLAZ CANAL, Eulàlia. “La pluja
als llavis” (Barcanova, 2010)
JUANMIQUEL, Maria Àngels. “El
dia del voltor” (Barcanova, 2010)
KLUVER, Cayla.”Legacy”
(La Galera, 2010)
STIEFVATER, Maggie.
“Tremolor” (Cruïlla, 2010)
NO FICCIÓ
BOLINCHES, Antoni. “Peter Pan
pot créixer” (Columna, 2010)
BUCAY, Jorge. “Fer el cim i continuar pujant” (La Magrana, 2010)
PUNSET, Elsa. “Inocencia radical”
(Aguilar, 2010)
RICARD, Matthieu. “L’art de la
meditació” (Viena Edicions, 2009)
SOLÉ i SABATÉ, Josep Maria.
“Revolució i esperança”
(Ara Llibres, 2010)
TORRALBA, Francesc.
“L’art de saber estar sol”
(Pagès editors, 2010)
TREE, Matthew.
“Negre de merda”
(Columna, 2010)
S E R PA R E S
CARDONA, Victòria.
“Qui mana aquí?” (Pòrtic, 2010)
FÈRRIZ, M. Lourdes.
“Vull un mòbil!”
(Ara Llibres, 2010)
FUSTER, Valentí.
“Monstres supersans”
(Planeta, 2010)
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V DIADA DE
L’ESPORT DE CALDES
DE MALAVELLA
issabte 5 de juny es va portar a terme la V 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 Can
Bernadí, polivalent i pistes de tennis.
Enguany cal destacar que el Club Patí Caldes ha organitzat una exitosa trobada
d’escoles d’hoquei amb 18
equips convidats i a prop
de 200 nens/as en un matí
per recordar.
També hem pogut celebrar
la cloenda del Club Patí
Caldes i la cloenda de CV
Joves de Caldes, en una
diada molt completa i que
és un gran exemple de la
salut dels fonaments de
l’esport caldenc.
Gràcies a totes les entitats
per la seva col·laboració i
participació.

D

JA ENS ESCOLTEU
PER INTERNET

EL PARA-SOL
DE CALDES FM

E

rriba la calor i el sol i un cop més la ràdio del
poble s’aixoplugarà sota l’ombra amable del
nostre para-sol. L’Altell de la Casa Rosa és acollidor, però quan el termòmetre puja posa a
prova les nostres ganes de fer ràdio.
Els diumenges al matí tornem a fer parada al mercat.
Parem els estris de la ràdio i ens instal·lem per seguir
comunicant encara més a prop de la gent.
Efectivament, a més de l’emissió tradicional de
l’Altell sardanista de cada diumenge al migdia, el conjunt de col·laboradors de Caldes FM, ens unim per a
posar en antena un programa coral i estiuenc en el qual
participa tothom. El programa s’emet en directe en dues
franges: d’11 a 12 h i d’1 a 2/4 de 2. Com tenim per costum, repetirem el programa en diferit durant la setmana. Esteu tots convidats a escolar-nos i, si en teniu
ganes, a venir a participar-hi. A l’ombra d’El para-sol de
Caldes FM hi cap tothom!

ra un dels nostres objectius. Ja tenim presència a la xarxa. Caldes Fm disposa d’un
lloc web incorporat al portal www.caldesdemalavella.cat. És fàcil d’accedir-hi des
de la mateixa portada mitjançant un link. Si teniu
ganes de tirar pel dret, heu d’anar a www.caldesdemalavella.cat/caldesfm.
Hem cregut que el millor servei que podíem
fer, més que emetre en temps real, era penjarhi els darrers programes que emetem.
D’aquesta manera, podeu escoltar a qualsevol
hora i des de qualsevol lloc del planeta, els programes de la nostra ràdio.
Entre els documents sonors que hi posem hi
torbareu sempre el darrer ple municipal complet. Ens consta que ja tenim força usuaris, o
sigui que... ja ho sabeu, també som a la xarxa!

A

NO CAL ESPERAR
L’AGENDA

A

la nostra ràdio no us cal esperar l’agenda per
saber les activitats que es fan a Caldes. Ho hem
plantejar de manera diferent: l’agenda és tota la
programació. D’aquesta manera repetim durant
totes les hores del dia, els missatges de les entitats del
poble que organitzen activitats. La Josefina Clotet és
l’encarregada de redactar-ho i posar-hi la veu i en Jesús
Bartomeu d’editar i programar. Recordeu que per tal
que surtin els missatges cal que ens ho feu saber el més
aviat possible. La manera més directa és enviar un
correu a agenda@caldesdemalavella.cat. Amb aquesta
agenda arribeu també al BIM i a l’Aquae.
Bon estiu i molta ràdio. ■

LA NIT DELS CAMPIONS
l dissabte 6 de juny, en reconeixement als esportistes i
entitats de Caldes de Malavella que han destacat per la
seva trajectòria, aportació o dedicació
esportiva durant la temporada 2009-2010, es
va celebrar la Nit dels campions. Ho vam
celebrar tots junts al teatre municipal a les 8
del vespre com a colofó de la diada de
l’Esport.
Es va fer homenatge als equips campions i
també, com és costum, es va fer reconeixement als esportistes i a les persones més
rellevants vinculades a les entitats esportives. Tots van rebre un obsequi de
l’Ajuntament de Caldes Malavella. Tot seguit
fem un llistat dels clubs i equips guardonats
de la temporada 2009-2010. ■

E
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joventut
BRIGADA JOVE 2010, CURRA-T’HO!

L

Foto: Almudena Sánchez.

LLISTAT DE CAMPIONS 2010
CLUB ESPORTIU
Equip cadet masculí, campió del
campionat territorial Girona Grup
B. Equip format per: Pol Artau
Garroset, Marc Boya Segura, Joan
Delgado Palahí, Adrià Gálvez
García, Gerard Horta Ruiz, Ramon
Llinàs Prat, Nil Mató Massaguer,
Aleix Riera Xifrà, Gerard Romero
Jordà, Arnau Simón, Josep ópez,
Josep Manel Llinàs, Rafael
Jiménez Bellera i David Esteve
Busquets.
Entrenador:
Albert
Jou
i
Fernández.

ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL
Equip infantil femení, campió
Territorial dins dels Jocs Escolars
de Catalunya. Va participar a la
final nacional al Maresme el 28 al
30 de maig de 2010 i a la FINAL de
la COPA AGRUPACIÓ, el dissabte 5
de juny a Caldes. Equip format
per: Alicia Bayona Carriba, Alba
Conde Palomo, Júlia Figueras
Barceló, Nora Luz Muñoz, Núria
Masgrau Perpiña, Elena Montoya
Pelegrín i Aïna
Quintana
Fontanals. Entrenadora: Paula
Brujats Rubirola. Ajudant: Roser
Riera Sàbat.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
-Alevins 7, guanyadors de la 1a.
Fase del Consell Comarcal Alevi
Selva .
-Alevins de futbol 11, guanyadors
de la Lliga de 2a Divisió (el proper
any jugaran a 1a divisió).
Equips formats per: Àlex
Elpuente Garcia, David Baudina
Vidal, Pau Domínguez Miñano,
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a Brigada Jove és un projecte que es va posar en funcionament l’any 2008 i va encarat a oferir als joves entre 16 i 18
anys la possibilitat d’accedir al món laboral i a tenir les
seves primeres experiències en aquest àmbit.
Aquest any, el projecte de la Brigada Jove ofereix un total de 6
places; 3 seran pel mes de juliol i les altres 3, pel mes d’agost.
L’horari a realitzar serà a mitja jornada (20 hores setmanals) i les
tasques a desenvolupar aniran destinades a donar suport a la
Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, fent tasques de manteniment, jardineria, paleteria...
Els requisits per formar part de la brigada jove 2010 són:
· Joves que no hagin estat abans a la Brigada Jove.
· Joves que no hagin tingut mai cap contracte.
· Es prioritzaran els joves que tinguin les edats compreses
entre 16 a 18 anys.
· Hi haurà igualtat de sexe.
Els joves interessats en formar part de la Brigada Jove 2010,
cal que s’apropin a Ca la Romana entre el 31 de maig i el 7 de juny
a recollir la butlleta d’inscripció. ■

Antonio López Quirós, Àlex
Piqueras Ruiz, Jordi Ramírez
Carrión, Javier Corbacho Amaya,
Carlos Pomares García, Eric
Kerpache Pinto, Marc Rubert
Rodríguez,
Christian
Blas
Gutiérrez, Òscar Bayona Carriba,
Jordi Boadas Prats, Martí Pardo
Hernández, Marc López Márquez,
Ainoa Huescas Fernández, José
Rubén Gallego Jiménez, Jaume
Pérez Malagelada, Èric Ortega
Martinez, Pol Dilmé Caro, Eduard
Maicas Sanz, Entrenador: Gerard
Sarrà Alsina. Entrenador: Jordi
Casanovas Gabarrón. Entrenador:
Jordi
Corominas Canaleta.
Delegat: Quique Pardo Rodríguez.

PREBENJAMI A
Prebenjami A, guanyadors de la
lliga de la 1a Fase del Consell
Comarcal Grup F. Equip format
per: Albert Miquel Caldas, Andy
González Riquelme, Marc Carlos
Carbó, Joel Llombart Alarcón,
Aleix Tibau Mas, Lluc López Felip,
Joel Cateura Funosas, Michael
Jafet Zelaya Ortiz; Èric Aceña
Barnés, Juan Manuel Campos
Lopez, Carlos Gonzalez Duque,

CLUB PATÍ CALDES
- L’equip prebenjamí A ha quedat
campió dins el grup C de la categoria prebenjamí de la territorial
de Girona. Equip format per:
Miquel Farré Masgrau, Salvador
Pumar Berga, Martí Ibañez
Hernadez, Alex Cruz Romero,
Norbert Osuna Martinez i Joan
Bahí Londoño. Entrenador: David
Cañon Marin. Delegades: Rosa
Hernández i Maria Rosa Masgrau.

RECONEIXEMENTS
TEMPORADA
2009-2010
CLUB ESPORTIU DE CALDES
Alex Toldrà, Sergi Peláez i Albert Jou
CLUB ATLESTISME CALDES
Sadurní Romero Peralbo i Guillem
Romero Jordà
CLUB VOLEI CALDES
Carles Bayo
CLUB ESCACS
Pau Esteva, Pablo Fedechko, Adria
Piñataro, Pol Nogué, Gerard Pagès i
Eduard Massaguer
PATINATGE ARTÍSTIC
- Mireia Pagès pel 2n lloc en el
Campionat de Preliminar (Territorial
Girona).
- El grup Xou (coreografia "Nines")
pel 2n. lloc en el Campionat de
Promoció (Territorial Girona). Les
components d'aquest grup són: Xènia
Casanoves, Laura Casanoves, Laura
Iglesias, Cristina Sais,
Laura
Amargant, Júlia Piñataro, Nora Pera i
Ariadna Garcia.
CLUB PATÍ CALDES
David Cañón Marín, entrenador, per la
seva trajectòria dins el Club des dels
inicis de l’hoquei a Caldes, l’any 2004
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Tots els socis que han fet possible
aquests 84 anys d’història de la Unió
Esportiva Caldes
CF AIGÜES BONES
Miguel García Herrero, Salvador
Rodríguez, Àlex Álvarez i Miguel
García ■

J DE JOVE 2010
er fi arriba l’estiu i, amb ell, la calor, el bon temps,
la piscina, el temps lliure... Si tens entre 12 i 16 anys
i encara no saps què fer aquest estiu vine al J de
JOVE.
A partir del mes de juliol, cada matí de 2/4 de 10 a 1,
l’Espai Jove Ca la Romana i el seu casal d’estiu J de JOVE
t’oferirà un munt d’activitats, tallers, excursions per fer
una casal jove diferent, on la teva participació serà molt
important! Anima’t i Participa-hi!
Per participar en aquest casal cal que realitzeu les
inscripcions de l’1 al 18 de juny i que us adreceu a l’Espai
Jove Ca la Romana, de dilluns a divendres, de 24 de 5 a
2/4 de 9, o bé els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 1.
Us informem que el cost per participar al Casal J de Jove
és:
Tot el mes: 142 €
Setmana eventual: 39 €
Descomptes per a germans (10% per al segon germà i un
20% per al tercer)
Per a qualsevol altre informació no dubteu en posarvos en contacte amb nosaltres trucant a l’Espai Jove Ca la
Romana de dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 9, al
972 48 02 66. Les inscripcions es faran del 3 al 14 de juny
de 5 a 9 a l’Espai Jove Ca la Romana. ■

P
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AMPA DE LA LLAR D'INFANTS NINOTS

LLAR D’INFANTS NINOTS

LA FAMÍLIA A LA LLAR

a col·laboració entre les famílies i les educadores és una
condició indispensable perquè l’infant es vagi adaptant a la
Llar sense dificultat.
És bo recordar que la Llar no té
com a finalitat substituir la funció
educativa de la família, sinó complementar-la.
Com a pares, poden participar
(per mitjà de l’associació de mares
i pares) en la promoció d’activitats
culturals o participant activament
en les que s’organitzen.
La comunicació entre família i
educadores és fonamental pel
benestar de l’infant. Diàriament la
família i la llar mantenen un contacte diari. A més, cada educadora
fa una nota on explica el què fa l’infant a la llar i tots els detalls personals.
A més a més, l’equip educatiu,
fa anys, va decidir de vincular encara més a les famílies i fou llavors
quan va sorgir la idea de fer participar-les de manera més directa:
venir a fer una activitat a l’aula.
Durant el mes de març el tema
principal de la nostra programació
és la família. El nostre objectiu és
que les famílies vinguin a fer-nos

L
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una activitat referent al seu ofici,
entreteniment... i fer sentir feliç
l’infant. Serà el protagonista del
dia. És un dia en el qual l’infant,
família i educadora s’ho passen
molt bé. És un dia especial!!!
Per aquesta raó, si les famílies
no poden venir a fer l’activitat
durant el mes de març poden venir
en qualsevol altre mes. L’important
és poder participar.
Al llarg del temps han anat sorgint activitats de tot tipus i el més
interessant és que cada any les
famílies aconsegueixen sorprendre’ns.
Per nosaltres és molt enriquidor i per a les famílies suposa un
moment on poden gaudir d’un dia
a la llar i, alhora, aprenem els uns
dels altres.

Arriba el dia i l’educadora juntament amb l’infant presenten el
familiar a la resta d’alumnes.
Llavors, la família explica l’activitat
i la realitzen tots junts. Un cop acabada l’activitat acomiadem la família tot cantant. L’educadora, durant
l’activitat, va fent fotografies les
quals utilitzarà per fer un petit
“regal” a la família com a mostra
d’agraïment.

s’incorporaran per primera vegada a la llar el proper mes de setembre, i
que esperem que siguin
molts!

ACTIVITATS
Les famílies ens han vingut a fer
activitats de tota mena:

I QUÈ HEM FET
AQUESTS ÚLTIMS
MESOS?

· Concert amb el contrabaix i violí
· Plantar flors
· Fer sucs de fruita
· Fer-nos petons
· Massatge infantil
· Explicació de diferents contes
· Activitat musical amb imatges
· Plastilina
· Presentació de la mascota de
casa: conill

· Titelles
· Tastet de sucs
· Activitat dels sentits
· Ens pentinem i ens maquillem
· Fer un collaret amb pasta
· Marc de fotos
· Mòbil
· Berenada
· Pintar un gat
COM HO FEM
A cada aula pengem una graella on · Ulleres de sol
la família, voluntàriament, s’apunta · Joc de memory en anglès
per venir a fer l’activitat. La família · Cantar cançons amb imatges
parla amb l’educadora sobre l’activitat per planificar tots els detalls.
Aquell dia, l’educadora ajuda
en tot moment, però és la família
qui organitza i porta a terme l’activitat.

Aquesta vegada no hem pogut
il·lustrar el text amb les fotos a
causa de la gran quantitat d’activitats familiars. Aprofitem per donar
les gràcies a totes les famílies. ■

tornem a tenir aquí l’estiu!!!
Després d’uns mesos d’hivern
mogut, amb nevada inclosa, i
pluges una darrera l’altra, ...podem
dir que ja és estiu!!! I què vol dir
que ja estiguem del tot ficats al
mes de juny...?
Doncs que d’aquí a quatre dies
finalitzarà el curs escolar, que d’aquí a quatre dies s’acabaran les
classes a la Llar d’Infants, que d’aquí a quatre dies els nens de P1 i
els nens de P2 finalitzaran el curs
escolar i uns deixaran enrere el fet
de ser passarells en l’àmbit educatiu, i els altres deixaran d’assistir al
que ha estat la seva primera “escola” i on tant han crescut...
Doncs sí, finalitza el curs escolar 2009/2010 i amb això finalitza
també una altra etapa de l’AMPA de
la Llar d’Infants Ninots... la qual
cosa implica que una part dels
pares que en formen part també
donaran per acabat el fet de ser
membres d’aquesta associació,
però també comportarà l’entrada
de nous pares i mares de nens que

I

Moltes de les activitats
que hem fet al llarg del
curs us han estat explicades en
l’anterior número d’aquesta revista, heu pogut llegir també el que
ens preocupa i interessa com a
papes de la llar i que així ho transmetrem tan a la regidoria corresponent com a l’equip educatiu, i
també n’heu pogut gaudir quan
aquestes activitats s’han dut a
terme en el poble poble.
En aquest número queda
poqueta cosa per explicar-vos,
però pensem que són coses importants... Si l’any passat a aquestes
alçades del curs fèiem un “brindis”
per la climatització de la llar...,
aquest any farem el mateix pel
Calendari escolar... Hem aconseguit finalment disposar del calendari escolar a l’hora de pre-inscriure / matricular els nostres fills a la
llar, per la qual cosa havíem lluitat
força aquests últims anys !!
I ja posats, farem també un
brindis per la Festa de la Malavella,
que va ser tot un èxit, i en la qual
l’AMPA va aportar el seu granet de

sorra organitzant una tarda al voltant de la Malavella per tots els
nens i nenes, amb titelles, tallers
de maquillatge i de disfresses de
Maurici, Hereu Riera i bruixa... i
amb xocolatada per a tothom a
càrrec del casal d’avis de la Casa
Rosa. Des d’aquí volem felicitar la
Colla Gegantera per la gran festa
que varen muntar, volem agrair a
tothom que va col·laborar en l’organització de la festa i va facilitar la
nostra feina, i volem agrair especialment la feina de tots els avis de
la Casa Rosa que aquella tarda
varen col·laborar amb l’AMPA fentnos una xocolata boníssima!!!
També val a dir que just abans
de la Festa de la Malavella, i amb
motiu de la Diada de Sant Jordi,
l’AMPA va fer un regal a la llar,
aportant lots de llibres i contes per
les diferents aules, cosa consensuada amb l’equip educatiu entenent que era una aportació de
material necessari pel dia a dia a la
llar.
Bé, i comptant que ens deixem
coses per explicar-vos (les podrem
explicar encara, just començar el
nou curs), comptant que us doneu
per convidats a la festa de final de
curs de la llar, i comptant que
molts de vosaltres el curs que ve
estareu en aquesta banda, treballant, decidint, organitzant,..com a
membres de la nova AMPA...
donem quasi per finalitzat el curs
2009/ 2010. Bon estiu!!! ■
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SANT JORDI 2010
l dia de Sant Jordi, la classe de 2n de la
Benaula, vam participar en un concurs de
Sant Jordi que es diu “Full blanc”. Aquest
concurs el va organitzar l'escola. En el concurs, havíem de crear un pictograma (fer un
escrit amb dibuixos).
Les professores varen escollir un guanyador de cada curs de l'escola i les guanyadores
de 2n varen ser la Paula Torrente i la Mar
Martín.
Primer i segon vam fer punts de llibre. Els
vam regalar juntament amb els llibres que
compraven les persones a la parada de la nostra escola.
També vam anar a mirar les parades de llibres i roses que hi havia a la plaça de l'església del poble.
El dia de Sant Jordi ens ho vam passar
molt bé. ■

E

n primer lloc i per evitar que
el temps esborri els records,
des de l’AMPA volem agrair al
Centre i a tots els membres educatius, l’esforç i implicació amb els
nostres nens i nenes els dies de la
nevada, per tal d’intentar fer de
l’escola un lloc segur i acollidor per
aquells que s’hi van haver de quedar per diferents circumstàncies.
Aventura i diversió per als més
grans, por i incertesa pels més
petits, són sentiments que es van
fer passar de la millor manera possible a l’escola, fins al punt de tenir
la voluntat d’emportar-se algun
nen a passar la nit a casa per incomunicació amb casa seva . Per tot
això els pares us donem les gràcies
ja que no eren obligacions vostres i
tot i així ho vàreu fer possible.
Gràcies!
Agrair també a l’Ajuntament i a
tots els polítics en general, la pre-

E
ELS BANDOLERS VAN DE COLÒNIES A CAN SOLÀ
ls nens de P-5, 2n i 4t vam anar de colònies a Can Solà, a Vilobí d'Onyar. Quan vam arribar ens van assaltar
a l'autobús uns bandolers, que vivien a can Solà i ens van tallar el camí. Primer es pensaven que érem espies
del rei però després ens van demanar si els podíem ajudar a trobar en Serrallonga i a empaitar al rei perquè volia
robar les seves terres.
En el joc de nit els de P-5 van trobar un mapa i vam sentir
un tret i ens vam adonar que era en Serrallonga. El rei l'havia
lligat i el vam trobar al bosc.
Vàrem fer un taller on vam fer unes bossetes de cuir i un
mocador de roba per poder ser bandolers. També vam fer
cabanes.
Ens vam divertir molt i ens vam acomiadarr amb moltes
ganes de tornar-hi. ■

E

Els alumnes de 2n. La Benaula
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disposició en el
tema del trasllat
dels barracons a
fi d’agilitar el
començament de les obres un cop
ja s’han licitat.
També volem fer esment a la
festa de Sant Jordi perquè per
segon any l’AMPA i l’escola han
col·laborat l’una amb l’altra venent
les roses i els llibres i el resultat ha
estat molt bo. Al migdia ja havíem
venut totes les roses i algun producte de l’AMPA també es va vendre. Gràcies pares i familiars per
ajudar-nos!
Per acabar, us convidem a tots
el proper dissabte 19 de juny a la
nostra Festa de Fi de Curs que,
com a novetat i a causa de la calor
que vam passar l’any passat ,
aquest any es farà a la tarda i es
conclourà amb un sopar a la fresca. El sopar és gratuït ja que cadas-

cú es porta el que li ve de gust i així
resulta al gust de tothom i econòmic .
Us recordem com fem sempre,
que necessitem la vostra col·laboració per dur a terme totes i
cadascunes de les nostres activitats i que aviat us oferirem la informació sobre les extraescolars,
socialització de llibres i altres
punts importants. Si algun pare o
mare creu que disposa d’una
miqueta de temps, no ens faria res
que ens ajudés en les tasques de
l’AMPA i més quan aquest any ha
sofert algunes baixes. D’altra
banda, donem agraïments als
pares i mares que han col·laborat
amb nosaltres i esperem que el
proper curs siguin molts més.
Bones vacances! ■
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SES CALDES

CEIP SANT ESTEVE
ón moltes les activitats que hem
realitzat des que es va publicar
el darrer número de l'Aquae. A
continuació us n'expliquem algunes
de caràcter general. Ben aviat tindrem enllestida la revista Espieta, i
tots aquells i aquelles que teniu una
relació propera amb l'escola podreu
llegir amb més de detall sobre les
activitats.

S

DIADA
ASSENYALADA:
SANT JORDI
El dia 23 d'abril és el dia de Sant
Jordi, des de l'escola s'han fet diverses activitats per celebrar aquesta

DECORACIÓ DE LA
PRIMAVERA A
NIVELL D'ESCOLA
Per celebrar l'arribada de la primavera s'ha decorat l'escola amb
motius primaverals inspirats en
diferents obres d'art de Van Gogh,
Picasso i Dalí entre d'altres. Ha
estat una bona excusa per deixar
l'escola ben bonica i apropar-nos a
la vida i obra d'alguns dels pintors
més importants de tots els temps.

PARTICIPACIÓ AL
CONCURS DE
MICROLITERATURA
XAVIER CARBÓ
Com cada any l'alumnat de l'escola
ha participat en el concurs de
Microliteratura
Xavier
Carbó.
Enguany l'única condició era que hi
havia d'aparèixer el nom de Santa
Seclina. Felicitem a tots i totes les
companyes de l'escola que han
guanyat i també a tothom que hi ha
participat.
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RUTES PER
CALDES: PROJECTE
INTERDISCIPLINARI
Durant el segon trimestre hem dut a
terme un projecte interdiciplinari que
s'ha centrat en l'estudi i la coneixença de diferents aspectes del poble de
Caldes. Cada curs ha treballat d'una
forma més específica un tema concret (gegants, capgrossos, edificis de
diferents èpoques, llegendes, les institucions del poble, la comarca, la
geografia,...).

diada. Cada curs ha elaborat una
rosa, utilitzant diferents tècniques, i
alguns també han fet un punt de llibre. Durant el matí d'aquest dia els
nens i nenes de l'escola, per cicles
varen anar passant per la biblioteca a
escoltar poesia i a la tarda vàrem fer
un apadrinament. Cada alumne de
Cicle Mitjà i de Cicle Superior va
explicar un conte a un alumne
d'Educació Infantil i Cicle Inicial. Va
ser una experiència molt enriquidora!

nguany, el Departament de llengües
estrangeres ha organitzat el primer
intercanvi escolar amb un centre francès, el Collège Arche du Lude.
Hi han participat 21 alumnes del SES
Caldes de Malavella que aprenen el francès
com a segona llengua estrangera i 21 alumnes francesos que aprenen el castellà com a
segona llengua estrangera. Aquest projecte
de 20 dies, s'ha dut a terme en dues fases, la
primera aquest mes de març a França, a
Joué-lès-Tours, i la segona a Caldes de
Malavella el mes d'abril.

JORNADES
ESPORTIVES
Com ja va essent tradició l'alumnat
de 3r i de Cicle Superior ha participat en les jornades esportives a
Santa Coloma de Farners i a Cassà
de la Selva, respectivament. Aquest
tipus d'activitat facilita la convivència i el divertiment a partir de l'esport. Després d'un dia de tant jugar
van arribar ben contents i cansats a
casa. Esperem poder-hi tornar el
curs que ve. ■

VIATGE FI DE CURS
ls alumnes de 4t d'ESO han escollit les Canàries com
a viatge de fi de curs. Durant tot el curs han estat preparant unes activitats que els permetessin finançar el
cost del viatge i, en part, ho han ben aconseguit. El dia 14
d'abril es trobaven a l'estació de Renfe de Caldes per anar
cap a l'aeroport de Barcelona. Als nervis i l'emoció d'un viatge, s'hi ajuntava el fet que per a alguns era la primera vegada que volaven en un avió.
Un cop arribats i instal·lats a l'hotel, van començar uns
dies fantàstics de convivència, de visites, de gaudir del fantàstic clima canari. Val a dir que el temps va acompanyar el
viatge oferint uns dies molt clars amb un sol ben lluent.
El dia 18 d'abril, en ple vol de tornada, comunicaven que
anaven cap a Madrid, enlloc de Barcelona, com estava previst, degut a l'explosió del volcà d'Islàndia i del tancament de
l'aeroport. Un cop aterrats a Barajas i després d'unes hores
de confusió, la companyia aèria els va oferir un autocar que
els permetia arribar a Barcelona. Un cop a Barcelona, un
altre autocar, llogat per l'institut de Caldes, feia el trasllat
cap a Caldes de Malavella, a casa. Des que van agafar l'avió
a Canàries, cap a les 7 del matí, fins que van arribar al destí,
van passar prop d'unes 17 hores.
A més de les anècdotes pròpies del viatge, s'hi afegeix les
imprevistes de la tornada. Tot plegat i vist després, encara
van tenir sort!!! ■

E

Alguns alumnes ens ho comenten:
Le premier jour nous sommes arrivés à
l'Arche du Lude, je trouve que la ville de
Joué-lès-Tours est grande. J'ai fait la rencontre de ma correspondante, Yamina.
J'aime beaucoup la maison de Yamina.
L'après-midi nous sommes partis à l'Heure
Tranquille, un centre comercial. Ensuite,
nous sommes partis chercher Jaume et nous
sommes partis tous ensemble au Mcdonalds.
Nous avons raccompagnés Jaume et Jean et
nous sommes aller chercher Ingrid et Tiffany,
mais elle ne sont pas venues.
Nous sommes rentrées à la maison, j'étais
très fatigué, nous avons mangé et nous avons
fait connaissance c'est en parlant, après nous
avons dormi. J'ai beaucoup aimé cette journée. (Núria Masgrau, 2n ESO)

Je me suis levé à 8 heures, j'ai pris mon petit
déjeuner, chocolat au lait, cereales et du
pain. Nouis sommes allés au marche
d'Amboise. Nous sommes revenus, nous
avons mangé et l'après-midi nous avons visité l'aquarium de Touraine. (Xènia Casanovas
3rESO) ■
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COLLA GEGANTERA

XARXA DE DONES

UNA PRIMAVERA MOLT MOGUDA

J

a us vam avançar un
mica el nostre calendari
per aquest inici de temporada, on hem participat de bon grat:

El 13 d'abril, amb la Parròquia a
través d'una cercavila per Caldes a
la tarda i sopar amb motiu de la
celebració de la Pasqua Jove de la
Província de Girona; el 17 d'abril, a
Cassà de la Selva; el 8 i 9 de maig,
a la Ciutat Gegantera de Catalunya
a Manlleu; el 15 de maig, als
Pallaresos; el 22 de maig, a la Festa
Major de Llagostera i el 29 i 30 de
maig, a la 18a Vila Gegantera de les
Comarques Gironines, a Roses. Però
en volem destacar dues que per a
nosaltres van ser molt importants:

mirat, tenien una
retirada.
● Com que els nens i
nenes de P4 volien
conèixer els capgrossos i en Titus, vam
presentar-los a tots i
vam explicar-ne el
conte. Ells, com que
ja són més grans, van
fer els capgrossos de
plastilina i en Titus
amb rotlles de paper
de wàter; una meravella i al costat dels de veritat no
sabries dir qui és qui.
● Els nens i nenes de P5 van visitar
la Casa dels Gegants i van poder
veure on es guarden i tots els
records de les altres trobades. Val a
dir que ens van fer moltes preguntes i que ja són uns experts en els
nostres gegants.
● Els nens i nenes de 4t i 5è van
estudiar els dos primers contes de
la Colla. Per això els vam explicar
tots els detalls i ells van fer preguntes molt interessants relacionades amb els contes, la Colla i els
Gegants.
Aprofitem per felicitar les professores de l'Escola Sant Esteve per
aquesta iniciativa .
FESTA DE LA MALAVELLA

PROJECTE RUTES PER CALDES DEL
CEIP SANT ESTEVE
Tot i que la nevada ens va fer canviar les dates, vam poder participar
activament en aquest projecte de
Rutes per Caldes de l'Escola Sant
Esteve. Cada curs tenia uns objectius.
● Els nens i nenes de P3 volien
conèixer els gegants de ben a prop.
Per això vam portar-los les nostres
figures, ens les vam ben mirar, vam
explicar el conte dels gegants i
van dibuixar-los. Bé, ens van haver
de dir a qui havien dibuixat i, ben
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“Avui estem omplint una pàgina de
la Història de Caldes”. Amb aquestes paraules ens va animar el nostre
cap de Colla a començar l'acte de
presentació de la Malavella la tarda
del 24 d'abril. La Colla en ple, des
dels portadors de gegants, els
Grallers escaldats, la secció
de percussió de l'Aula de
Música (amb en Carles
Calvet al capdavant) fins a
les torxes, sota la direcció
d'en Marc Ciurana, vam
sortir a presentar a tot el

LA MATERNITAT D'ELNA, UN FIL D'ESPERANÇA
poble la nova gegantona, La
Malavella. Val a dir que el temps i
la gentada que omplia la plaça ens
va acompanyar i realment ens van
deixar fer història. L'espectacle va
sortir rodó i la gent va quedar
meravellada al veure la nova
gegantona: tot i voler representar
la vella Malavella, tan cruel sobretot amb els nens en la seva llegenda, els seus artesans, en Felip i la
Cristina de Navata, van donar-li un
caire de vella divertida, que acompanyat per la seva elegant vestimenta, disseny i confecció de la
modista Sandra Guerrero, de Caldes
de Malavella, farà que tots els nens
l'esperin a cada cercavila.
I si voleu acompanyar-nos i
veure ballar a la Malavella juntament amb tota la família de
Gegants, aquí teniu el nostre calendari.
23 Juny, dimecres:
Revetlla de Sant Joan.
24 Juliol, dissabte:
Cercavila al Llac del Cigne a les
17h00'
30 Juliol, divendres:
Pregó Festa Major Caldes de
Malavella.
31 Juliol, dissabte:
Cercavila Caldes de Malavella.
7 Agost, dissabte:
Sortida a Maçanet.
Per estar ben informats de les
nostres activitats i de properes
novetats, podeu connectar-vos a la
nostra web: www.caldesdemalavella.cat/gegants ■

egurament molts de
vosaltres heu sentit a
parlar anteriorment
de La Maternitat
d'Elna. Però, com
algú em va dir fa no
gaire, s'ha de divulgar la nostra
història, en aquest cas, una història
anònima i gairebé desconeguda fins
ben entrats els anys 90.
Aquest algú va ser l'autora
del llibre “La Maternitat
d'Elna, bressol dels exiliats”.
L'Assumpta Montellà, és una
historiadora catalana que,
moguda per la intenció de
donar a conèixer l'existència
de la maternitat, ha escrit
aquest llibre a mode d'estudi
històric. S'hi recull la memòria
de l'exili de molts catalans i
espanyols republicans que
fugien d'Espanya després de la
presa de Barcelona per part
dels franquistes. Però sobretot,
s'hi narra la desinteressada
tasca que va realitzar la principal protagonista d'aquesta
història.
Entre 1939 i 1944, una
jove mestra suïssa, Elisabeth
Eidenbenz, havia arribat a
Espanya durant la Guerra Civil
com a infermera voluntària. Però
quan es va produir la caiguda de la
República es va desplaçar, juntament amb la resta de refugiats, a la
Catalunya Nord. Un cop allà, va
salvar la vida de 597 infants. Eren
fills de les exiliades catalanes i
espanyoles que malvivien en condicions molt penoses en els camps de
refugiats republicans habilitats pels
francesos. Les mares procedien dels
Camps de Sant Cebrià de Rosselló,
Argelers, Rivesaltes i Barcarès.

S

França representava per tots
aquests exiliats la gran esperança,
però va esdevenir que la magnitud
de l'èxode va superar totes les previsions. Es van desplaçar més de
400.000 persones pels passos fronterers amb França, que foren conduïdes a les platges cap a l'est, i es
van establir els camps en aquestes

mateixes platges. Així es va crear
el Camp de refugiats d´Argelers.
Posteriorment se'n crearen dos més:
Sant Cebrià i Rivesaltes.
L'Elisabeth, davant la situació
de precarietat, fred i malaltia en
què es trobaven les dones embarassades dels camps, va buscar un lloc
on ubicar-les .
Va buscar un edifici adient, i va
gestionar amb les autoritats franceses els permisos necessaris per
establir- se com a maternitat.

D'aquesta manera, prop de 597
nadons van poder sobreviure a una
situació de mort segura, ja que l'índex de mortalitat infantil als camps
era del 95%, per gana i per fred.
No només va ajudar a mares
catalanes i espanyoles, sinó que en
començar la Segona Guerra
Mundial, la Maternitat d'Elna
també va acollir a mares jueves que fugien de la persecució nazi, fins que la insistència de la Gestapo i les visites
freqüents a la maternitat van
fer que l'exèrcit alemany tanqués definitivament la
Maternitat al 1944
Afortunadament, aquesta
història ha estat recollida i
transmesa a tots nosaltres de
manera generalitzada, perquè
estic completament segura
que moltes d'aquestes mares
han deixat testimoni als seus
fills, i els seus fills als seus
descendents, i així serà per
moltes generacions.
Però, aquests fets no
poden caure en l'oblit i han
de ser divulgats per tal de
tenir-los presents.
És per aquesta raó, que
des de la Xarxa de Dones
hem pensat que una bona manera
de fer-ho seria organitzar una
xerrada amb l'autora del llibre,
l'Assumpta Montellà. Us convidem
a tots a aquesta xerrada que tindrà
lloc el proper 24 de setembre.
Espero, que aquest petit escrit que
repassa lleugerament un capítol de la
nostra història més recent, hagi despertat la curiositat en tots vosaltres i
us animi a endinsar-vos al relat
complert a través del llibre. ■
Yolanda Serrano
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ASSOCIACIÓ DONES PER CALDES

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC

MN. JOSEP CASELLAS MATAS:
UN FRANCIAQUÍ MAGNA CUM LAUDE
l dissabte 27 de març, dins del 1r
cicle de Tastets temàtics, 1r tema
Cuina informal, hem pogut aprendre i bescanviar les receptes de
cuina aportades, recuperant les
receptes clàssiques de la nostra
cuina popular i de noves, “truquets” i, sobretot,
hem passat una estona divertida fent d’una
feina quotidiana un “hobby” i, alhora, hem
pogut degustar els diferents i exquisits plats
presentats pels i per les participants.

E

Del 8 a l’11 d’abril, cap de setmana a
Londres, com a activitat complementària al
curs "Diverteix-te aprenent anglès ", on els
alumnes varen poder posar en pràctica els
coneixements adquirits i, alhora, gaudir d’aquesta ciutat de contrastos, cosmopolita per
excel·lència, de la seva riquesa cultural i de les
principals atraccions turístiques.
Diumenge, 1 de maig, Sortida al Puig d’Adri, a
les 9 del matí. Malgrat l’amenaça de pluja, el
temps ens va permetre iniciar tranquil·lament
la visita guiada de la mà del Cesc que ens va
acompanyar fins al volcà del puig d’Adri, al
peu de la serra del Rocacorba, i ens en va
explicar tota sèrie de detalls. Després vam anar
fins a les gorges de la Font de la Torre, a la
riera de Canet.
Divendres, 14 de maig, la terapeuta floral
Núria Arrufat Gallardo va fer-nos una
“Introducció de les flors de Bach” i ens va
explicar que el Dr. Eduard Bach (metge
anglès, 1886-1936), va abandonar la seva consulta el 1930, i va marxar a Gal·les on, seguint
la seva fina intuïció, va convertir el seu propi
laboratori, on va descobrir les 38 essències florals que componen el sistema de tractament
natural.
Què es la teràpia floral del Dr. Bach?
Constitueix una teràpia energètica (vibracional),
holística, que ajuda a restablir la salut, contribuint a harmonitzar les disfuncions en els
camps físic, emocional, mental i espiritual de
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tots els éssers vius, siguin humans, animals o
vegetals. Es diu que és la medicina de l'ànima
per tractar: pors, dubtes, soledat, desànim, desesperació, cansament físic i emocional, traumatismes, ansietat...
Com es classifiquen les essències?
El Dr. Bach va classificar les flors en set grups,
depenent de les indicacions. Això ens permet
entendre millor les aplicacions de les flors, a
més de facilitar-nos el diagnòstic del pacient.
Normalment les persones tenen problemes en
algun d'aquests grups, i només cal identificar el
seu problema específic dins d'aquest grup per
saber quina flor ha de prendre.
Com es prenen?
Després d’una sèrie de preguntes que ajuden a
diagnosticar la causa o el problema que afecta
en aquests moments al pacient, la terapeuta
prepara uns flascons comptagotes de color
topazi, amb la combinació de les essències
escollides en l'entrevista, per prendre unes 4
gotes, 4 vegades al dia. El més freqüent és
prendre-les a sota de la llengua, directament
sobre els llavis, a la banyera, portant l'ampolla
a sobre, deixant-la al costat de la tauleta de
nit, sobre els xacres o en ampolles d'esprai.
Que és el remei d'urgència?
Existeix un remei d’urgència: és el rescat, en
cas que es pateixi una trastorn passatger especialment intens (un accident, una trucada de
telèfon preocupant, pèrdua de coneixement,
disgust, discussió, alteració emocional, agressió
física o psíquica...). Es pot prendre sol o amb
altres remeis, ja siguin florals, homeopàtics o
qualsevol altra substància biològica de la
medecina natural.
És una teràpia fiable?
La Teràpia Floral del Dr. Bach s'aplica des de fa
més de 70 anys. Hi ha molta experiència l’ús a
tots els països del món.
Per finalitzar, es va donar pas a unes quantes
preguntes formulades pels assistents. ■

quest mes d’abril
passat vaig tenir el
goig de poder
assistir a la defensa
de la seva tesi doctoral: “Una teologia
atenta a l’actualitat. Lloc i funció
de l’actualitat en la metodologia
teològica Henri Bourgeois”, a la
Facultat de Teologia de Catalunya
(Institut de Teologia Fonamental) a
Sant Cugat del Vallès.
Presentava un treball dens, farcit. 400 elaborades pàgines i només
vint minuts per sintetitzar-les. Va
estar impecable, almenys per una
servidora, que tot i tenir un “full de
ruta” amb els diferents apartats en
què s’havia dividit el llibre, em costava seguir els seus comentaris.
Una cosa sí que vaig aprendre: per
ser brillant intel·lectualment no cal
el millor ordinador del món; només
et fa falta una taula, una cadira, un
bolígraf, molts folis i un cervell
(molt ben moblat i inquiet), la resta
són simples accessoris.
Després de la defensa de la tesi;
després del torn de preguntes del

A

tribunal; després de les ràpides respostes d’en Josep; després que el
tribunal es retirés a deliberar; després de nomenar-lo magna cum
laude; després de les felicitacions
de tots els veïns i familiars presents
(especialment bonica la cara de la
seva germana amb una barreja de
satisfacció i orgull); i després de
dinar; va passar a saludar-nos un
per un.
Li vaig demanar com es podia
aplicar aquella filosofia a la vida
quotidiana. La seva resposta va ser:
acostant l’Església al poble, buscant
la comunicació i el diàleg. I bona
falta que fa! Perquè fa pocs dies
llegia a La Vanguardia la columna
d’en Quim Monzó, ironitzant sobre
el lema que enguany l’Església presenta per la campanya de la renda
de 2010. Val a dir que no està
exempt de raó quan diu que veu
poca gent entusiasmada a marcar la
(X) per subvencionar la “COPE”,
Rouco Varela i companyia.
Però no és menys cert que quan
hom mira cap a Càritas que forma
part de la Taula d’Entitats del

Tercer Sector de Catalunya (també
és una organització catòlica), cal
treure’s el barret perquè la tasca
que està duent a terme és lloable i
envejable, els esforços perquè cada
persona tingui un plat calent cada
mig dia són titànics, i no tenen pèls
a la llengua quan denuncien al
govern el fet que tres milions i mig
de persones visquin amb unes rendes sota el llindar de la pobresa.
En fi Josep, la cara i la creu
d’una mateixa institució, l’Església,
almenys a Catalunya. Tan de bo
que la publicació del teu llibre
ajudi a obrir nous camins més d’acord amb els temps que ens ha
tocat viure, i enhorabona per
aquest segon doctorat.
P.D: hi ha una frase curta i preciosa
que es pot aplicar a aquest text i al
nostre món que diu: “Déu, concedeix-me la Serenitat per acceptar
les coses que no puc canviar, Valor
per a canviar les que puc, i Saviesa
per reconèixer la diferència...” ■
Mercè Armengol Cullell
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PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
El dissabte 3 d’abril es va celebrar a Caldes la Pasqua Jove ’10. Una trobada de joves d’arreu del bisbat de Girona
convocats per celebrar la resurrecció de Jesucrist, el pas de la mort a la Vida.
Molts particulars, entitats i empreses col·laboraren perquè la Pasqua Jove d’enguany fos reeixida. L’església
parroquial quedà plena de gom a gom a l’hora de la celebració de la Missa que fou presidida pel bisbe de Girona
Mons. Francesc Pardo.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
CALDES PER CALDES
Benvolguts socis i veïns,
Com a President d’aquesta Associació i en nom dels meus companys de Junta heu
de saber que em sap molt de greu escriure aquesta carta.
La nostre Associació, com sabeu la majoria, va sorgir un dia quasi per casualitat,
davant el desacord d’un conjunt d’esdeveniments que s’anaven succeint reiteradament a
la nostra vila, any darrera any i amb impunitat (metge de nit, més metges a l’estiu,
neteja de carrers, sorolls, etc.)
D’aquest companys que vàrem començar, durant el camí i de mica en mica se’n
varen anar perdent i n’hem quedat els companys actuals.
Crec que hem fet coses que si no hi haguéssim estat, s’haurien aconseguit (més metges, campanya de l’arsènic, policia, barreres arquitectòniques, neteja, N-II, sorolls, etc.) i
també que algunes no les hem fetes prou bé, però sapigueu que sempre han estat pensant en el bé i millor per al nostre poble.
Com he dit abans, el camí ha estat llarg, però el que més lamentem és la solitud amb
què ens hem trobat i la poca ajuda que hem rebut. Davant de tot això, veiem que les
poques forces que teníem ja les hem perdudes i, per tant, vàrem decidir posar a la disposició dels socis i vilatans la possibilitat de presentació d’una nova Junta a la passada
Assemblea del mes de març, amb gent nova que continuï amb les ganes i l’alegria amb
la qual va sorgir i es va fundar l’Associació.
En l’esmentada Assemblea no es va presentar cap candidatura i per tant, l’AA.VV va
quedar en suspens a l’espera que en un futur proper nous companys/es la puguin tirar
endavant pel bé de tots.

El 18 d’abril, nois i noies de Caldes amb els seus catequistes, participaren a la Trobada diocesana de Catequesi de
Seguiment (postcomunió) que es va fer a Blanes. Ens hi aplegàrem 150 nois i noies de diferents parròquies, amb
30 catequistes i 140 familiars. A les imatges es poden veure diferents moments de la Trobada. ■

Nosaltres, amb la nostre major o menor experiència en la fundació i gestió de
l’Associació, sempre estarem a disposició i col·laboració dels que surtin triats.
Sense res més, aprofitem l’avinentesa per agrair a tots els caldencs la col·laboració
rebuda i animar-vos a fer un petit esforç per tirar endavant la nova Associació. ■
Ramon Martí
President
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ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DEL
POBLE SAHRAUÍ – CALDES

CLUB DE FUTBOL AIGÜES BONES

PARTICIPACIÓ EN LA 16a EDICIÓ DE LA CARAVANA HUMANITÀRIA

a arribat el final de la
temporada del Club de
Futbol Aigües Bones.
Ha estat una etapa
molt dura pel nostre
equip ja que ha estat
el primer any. Fins i tot molt dels
jugadors ni es coneixien però poc a
poc, hem anat sumant punts i guanyant confiança entre tots: Junta
Directiva, entrenador, jugadors i
molta gent que, partit darrera partit, han vingut a donar-nos ànims.
I ja pensant en la pròxima temporada 2010-2011... el nostre club
esta posant en marxa la intenció
de formar noves categories de
benjamins i alevins.
Per això animem a totes les famílies i nens que vulguin formar part del
nostre club que es posin en contacte amb nosaltres perquè hem de fer un mínim de
jugadors per cada una de les categories i això ho hem de fer amb temps.
Estem oberts a qualsevol col·laboració o patrocini perquè els nostres jugadors
gaudeixin de la possibilitat de jugar a futbol amb més força i ganes.
Cal dir que el nostre club mirarà de fer possible que la il·lusió de formar esportistes i persones es faci realitat.
Volem agrair a tots els jugadors del primer equip les ganes i esforç dipositats
en aquest primer any, així com a l'entrenador i a la nostra afició que, poc a poc,
es va fent més gran i sorollosa.
Gràcies també a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per la seva ajuda i confiança.
Per qualsevol suggeriment que tingueu o si voleu formar part del nostre club,
podeu enviar un correu a u.d.aiguesbones@hotmail.com ■

H
a 16a. edició de la Caravana Catalana d'Ajut
Humanitari per al Poble Sahrauí ja està en
marxa. A Caldes, des de l'Associació
Catalana d'Amics del Poble Sahrauí, es coordina la recollida al municipi de material
higiènic i d'aliments que es destinaran als
Campaments de Refugiats.
Enguany la Caravana solidària, que arriba ja a la
seva 16a. edició, es va iniciar més tard del que era habitual els últims anys. Malgrat aquest esmentat retard, i
que la recollida es va fer una mica precipitada, es van

L
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col·locar diferents punts de recollida a les dues
escoles, al Institut i a la Biblioteca. Així es pretenia recollir sucre, arròs, llenties oli, gel corporal,
xampú i sabó.
Sota el lema amb ben poc podem fer molt,
l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí
fa un cop més una crida a la col·laboració ciutadana per recollir aliments i material higiènic per
als campaments de refugiats sahrauís de IA'Youn,
AWsard, Smara i Dakhla.
L’Associació Catalana d’ Amics del poble
Sahrauí volen agrair al poble de Caldes de
Malavella la seva participació en la 16a. recollida
humanitària ja que gràcies a la vostra col·laboració vam poder aportar el nostre granet de sorra i
pal·liar una mica les seves necessitats. ■
A tots, moltes gràcies!
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CLUB ESPORTIU CALDES

n el moment de redactar aquestes línies la
temporada esportiva i
de competició està
pràcticament finalitzada.
Hauria de ser un moment de
reflexió i de balanç; de valoració
de l’esforç dedicat i de les fites
assolides, tant de les esportives com
de les personals.
L’equip Cadet Masculí ha quedat
campió territorial de Girona del
nivell B, després d’una segona volta
molt igualada. Felicitats!!!
El Júnior A ens va fer vibrar en
el seu intent de quedar campió, en
un últim partit on es jugaven el
campionat; el pavelló semblava una
ampolla de aigua gasificada sacsejada i a punt de rebentar.
Enhorabona per la temporada.
A la resta d’equips, felicitats a
tots i agrair-los els bons moments
que han fet passar a l’afició de
Caldes. Gràcies a tots, sou fantàstics.
Recordeu pel proper any que
aquest esport d’equip necessita tots
els jugadors per assolir l’objectiu i
que posant les qualitats individuals,
esportives i personals, al servei de
l’equip és com cada partit es converteix en un triomf.
Ha estat un any complicat en la
gestió. Els patrocinadors i espònsors han patit les conseqüències de
la crisis econòmica i les aportacions
s’han reduït notablement; això,
juntament amb el retard en el
pagament de les quotes per part

E
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d’alguns socis, complica la gestió
del club.
El futur del Club passa perquè
es pugui assegurar el relleu en les
persones que gestionen l’entitat. Hi
ha un abandonament notable dels
socis en les qüestions que afecten a
la gestió del Club. Les Assemblees
Generals semblen un paisatge desèrtic de pel·lícula de l’oest. Trist.
Comencem a tenir projectes d’equips en categories sèniors; és un
canvi de mentalitat. Ja no són únicament, aquells pares que volen
que els seus fills coneguin i practiquin els valor que fomenta l’esport
i que el sistema educatiu no oferta
ni preveu en l’etapa escolar. Això
comporta objectius i necessitats
diferents dels que hi havia. És un
moment fantàstic perquè qui tingui
alguna inquietud en el món del
bàsquet s’aproximi, se l’espera com
l’aigua de maig.
D’altra banda, s’esperen uns
anys complicats en les categories
femenines. Potser no s’ha sabut treballar el foment del bàsquet en les
etapes anteriors al Club i ens trobem amb un forat de diverses
anyades on l’aportació de nenes al
bàsquet es molt escàs i dificulta la
formació d’equips.
Continuem apreciant la subvenció econòmica de l’Ajuntament que
considerem molt generosa, però li
demanaríem una major implicació
en aspectes de col·laboració en la
gestió i intendència, sobre tot en
aquells que poden reduir costos i

gestions simultànies i repetitives de
les diverses entitats esportives com
poden ser: la gestió de beguda,
coordinació de revisions mèdiques
en les instal·lacions municipals,
espais per guardar material, oficina,
disseny i elaboració del material
publicitari pel pavelló...
Ens espera una propera temporada complicada i haurem de fer un
esforç per poder afrontar-la amb
garanties. Esperem que les federacions també s’ajustin el cinturó
perquè si no, el cost de confeccionar equips i suportar la competició
serà molt dolorós pels socis.
Bon estiu a tothom. ■

ha portat per terrasses i
bancals d’oliveres, fins
les cabanes de pedra
refugi de pastors i hortolans i fins les runes de
Santa Maria del Roure,
escenari
d’antigues
batalles amb els francesos; no en va ens trobem en terres de
frontera, muga en basc. Un passeig
entre verns, pollancres i alzines posa
fi a la sortida.

D’esquerraa dreta i de dalt a baix:
Puig d’Arques. / Sant Marçal - Matagalls / Castell de Farners / Per la riba de la Muga

l'hora convinguda
i quan el poble de
Caldes comença a
despertar-se, a la
Pineda de la
Malavella van
arribant les famílies que, aquest
diumenge, anirem d'excursió. Ja hi
som tots! Ja podem marxar!
Arribats a lloc ens pengem les motxilles i comencem a caminar. Avui
anem a...

A

● Sentir l'aire fresc del matí a la cara
i respirar l'olor humida del sotabosc,
ens fa fruir de la natura en estat pur.
Els més menuts tresquen amb una
agilitat envejable. Els ocells, amb el
seu xiuxiueig alegre, semblen encomanar-se de tanta vitalitat. Amb els
riures i les corredisses, les mostres
d'afecte i companyonia entre els
infants, anem fent camí. A mida que
ens acostem al cim, la pujada va
carregant un xic les cames i la fogositat inicial va minvant. Ens aturem a
beure... i a respirar. Em deixat enrere
les zones poblades i som en plena
natura. Els pulmons es van eixamplant i podem escoltar el vent escolar-se entre les branques dels arbres.
El cor batega per l'alçada i pel
cansament, però sobretot per la
immensa satisfacció d'haver fet el

cim. Contemplem valls i planes que
arriben més enllà de la vista... i
nosaltres a gairebé tocar els núvols
amb la punta dels dits.
La quitxalla corre d'un costat a
l'altre ansiosa per no deixar cap
racó per explorar. Finalment s'asseuen, descansen i tots plegats
recuperem forces.
Hem pujat al cim del Matagalls,
des de Sant Marçal, per una majestuosa fageda. Hem gaudit de les
magnífiques vistes de la Plana de
Vic, els Pirineus, el Montseny...
Ja podem baixar. La mainada
sembla que tingui corda: després
del cansament de l'ascensió encara
els queden forces per baixar gairebé corrents.
● Ens hem hagut d'inventar un
corriol per arribar al Puig d'Arques,
ja que el camí original estava tapat
pel brancatge fruit de l'aclarida
forestal. Des del mirador, la plana i
la costa baixempordaneses, als nostres peus. Un petit dolmen ha estat
cova, casa i castell de nens i nenes.
● Hem caminat sota la pluja per les
ribes del Muga. Envoltat d’arbres i
vegetació d’un verd primaveral que
contrasta amb les tonalitats grises i
platejades de l’aigua. La marxa ens

● Hem descobert la magnífica restauració que s'ha fet al castell de
Montsoriu. Sortint de bon matí des
dels carrers empedrats i humits del
centre d’Arbúcies, i pel camí que tot
seguit s’enfila cap a prats, esplèndids miradors del Montseny nevat.
Després el camí es fa estret i passem
per boscos d’alzina, roure i molt de
bruc. Des del castell evoquem èpoques passades en què s’explica que,
pintat de color blanc, el baluard
reflectia la llum i era vist des de
moltes llegües en fora. És migdia i
arribem altre cop a la vila. Els
carrers bullen de gent, és mercat,
encara ens podrem firar!
● Hem “pres” el Castell de Farners...
després d’un bon esmorzar.

Fins i tot hem fet una bicicletada
de Caldes a Cassà, passant per la
dimensió desconeguda i apareixent
a Sils.

●

Tots aquests paratges són molt
bonics i a l'hora molt fràgils. Per
això el dia 23 de maig vam dur a
terme la "Botineteja", amb la qual
no només netegem part dels boscos
de Caldes, sinó que eduquem en el
valor de la conservació dels espais
naturals.
Hem caminat, hem educat i ens
hem divertit de valent! ■
Daniel Sancho

55ae

ENTITATS _esportives_

CLUB EXCURSIONISTA CALDES

om a novetats més
destacades relacionades amb l’organització dels
entrenaments, cal
mencionar, en primer lloc, la contractació, des de
principis d’any, d’una entrenadora per preparar i assajar els
diferents balls de xou i els individuals que es presenten a les
competicions oficials i als diferents festivals previstos per a la
temporada. Aquests entrenaments es fan els dissabtes d’11 a

C
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CLUB VOLEI JOVES CALDES

1 a la pista polivalent. En segon
lloc, dir que les patinadores
“més veteranes” en torns de
dues per setmana, ajuden en els
entrenaments a la Mariona fentse càrrec de les més petites a les
quals ensenyen les primeres
figures; l’experiència està sent
un èxit.
En l’àmbit competitiu, el 16
de maig es van celebrar al pavelló del F.D. Cassanenc les proves de Preliminar amb la participació de les patinadores del
CPA Caldes Ivet Alcalá , Laura

Pous, Maria Magria, Eva Serrat,
Alba Caballero i Judith Lei. A
totes elles, les nostres felicitacions per les seves actuacions.
També en aquest mes, concretament el 29 i 30 de maig a la
pista del CPA Palafrugell, es
celebrarà la segona convocatòria de les proves d’Iniciació “A”
amb la participació de les patinadores Nora Pera, Xènia
Casanoves i Cristina Sais. Us
desitgem moltíssima sort!!!

l CPA Caldes, com altres entitats, també va col·laborar
ens els actes lúdics que, en el marc de la consulta
sobre la independència, es van celebrar el 25 d’abril
passat. La seva participació va consistir en una sèrie
d’actuacions dels diferents grups de patinadores al pati
del CEIP Sant Esteve.
Com a activitats properes el club està treballant en la preparació
i organització de la Diada Esportiva que cada any es fa en memòria
d’en Francesc Sala i el nostre
Festival d’Estiu que enguany tindrà,
us ho podem assegurar, moltes sorpreses.
Us recordem també que el club
disposa d’una pàgina web oberta a
tothom i una adreça de correu electrònic per atendre qualsevol petició,
suggeriment o queixa.
Fins aviat! ■

E

www.cpacaldes.com
info@cpacaldes.com
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CLUB PATINATGE ARTISTIC CALDES

aplegar al nostre poble. També destaquem la gran quantitat de caldencs i caldenques que es van
acostar al pavelló, tant per jugar
com per animar, cosa que confirma
la gran afició que hi ha a Caldes
per aquest esport. Per tant, aquest
any esperem poder repetir l’èxit de
la temporada passada, tant en l’àmbit organitzatiu com en el participatiu.
El torneig tindrà el seu inici a
les 10 del matí essent les inscripcions de 2/4 de 9 a 2/4 de 10.
Aquestes inscripcions es poden
també realitzar amb anterioritat
enviant un correu electrònic a l’a-

Components dels equips locals millor classificats en el segon torneig 4x4
mixte de Caldes de Malavella

n cop finalitzada la
temporada 20092010, el club ha
donat per positiva
la part esportiva ja
que, tot i les nombroses dificultats en què s’han trobat els equips, s’ha assolit una sèrie
d’objectius que eren bàsics per l’entitat. Així doncs, el cadet i juvenil
es mantindran a segona catalana la
temporada pròxima (lliga de dotze
equips on els cinc darrers classificats han baixat a tercera divisió),
mentre que el sènior ha pogut
mantenir-se a tercera divisió A, una
lliga altament competitiva.
Per tal de rubricar aquest final
de temporada, el Club Voleibol
Joves Caldes va celebrar la seva
cloenda el dissabte 5 de juny amb
els habituals partits entre pares,
amics i jugadores i finalitzant la
diada amb el tradicional sopar. Per
altra banda, també s’estan ultimant
els darrers detalls per tal de celebrar, el proper dia 19 de juny (ja
s’haurà celebrat quan rebeu
l’Aquae), la tercera edició del tor-

U

neig 4x4 mixte de voleibol pista al pavelló
municipal de Caldes de
Malavella.
Aquest torneig s’ha
convertit en un dels més
coneguts i multitudinaris
de voleibol pista de la
nostra província gràcies
a la difusió i la bona
organització mostrada
pel nostre club i la
feina per la qual ha
estat recompensat amb
nombroses mostres de
suport i felicitació. El
nostre objectiu és reunir el màxim nombre
de persones per tal de
gaudir d’una diada
espectacular i atractiva per a
tothom, practicants i aficionats.
L’any passat s’hi van inscriure més
de 30 equips vinguts d’arreu de
Catalunya, Tarragona, Barcelona, El
Prat, Esplugues, Sant Cugat,
Barberà, Tordera, Girona, Olot van
ésser alguns dels punts d’origen de
les més de 150 persones que es van

Cartell de l’any passat

dreça cvjovescaldes@hotmail.com i
confirmant-ne l’assistència.
Més informació, a
www.cvjovescaldes.blogspot.com
o al cartell informatiu que ben aviat
farem arribar als centres col·laboradors del club i en els punts d’informació interès de Caldes. ■
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UE CALDES

CLUB PATÍ CALDES

TEMPORADA 2009/2010
3R TORNEIG MAS LLOP DE FUTBOL 7

S’ACABA LA TEMPORADA 2009-2010 AL CLUB PATÍ CALDES

L

a temporada futbolística de la UE
Caldes entra a la
seva fase final amb
la majoria de categories que han acabat les lligues regulars i la resta
estan en els darrers partits.
Destacarem que el primer
equip té quasi garantit el seu
objectiu de mantenir la categoria
i només una fatal combinació de
resultats li ho podria impedir i
que en categoria d’alevins, l’equip
ha aconseguit el campionat de
lliga en l’última jornada amb un
treballat empat contra el tercer
classificat.
L’1 de maig passat es va celebrar al nou camp de Can Bernadí,
el 3r torneig Mas Llop de Futbol
7 en les categories de prebenjamins i benjamins.
Va ser una gran jornada futbolística amb tres grups, dos de pre-
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benjamins al matí i un de
benjamí a la tarda, on petits i
grans vàrem poder gaudir de l’emoció del esport que ens agrada.
En el quadre adjunt, tenim les
classificacions finals de cada un
dels grups.
Des de la Unió Esportiva
Caldes volem agrair la col·laboració de: Mas Llop Activity Camp,
que ens ha ajudat un altre any en
aquest esdeveniment i a tots els
nostres col·laboradors.
Aprofitem per informar que
per tretzè any la UE Caldes, conjuntament amb SportGest 3000,
organitza el seu campus d’estiu.
Enguany es realitzarà entre els
dies 28 de juny i 29 de juliol i hi
poden participar jugadors de totes
les categories, pertanyin o no al
nostre club.
Finalment, recordar-vos que a
través del nostre web www.uecaldes.cat, trobareu totes les noticies
relacionades amb el nostre club. ■

CLASSIFICACIONS
Categoría Prebenjamí “A” - 2003
Classificació
Equip
1
U.E. Caldes “B”
2
C.F. Lloret “B”
3
U.D. Cassà
4
C.E. Anglès “B”
Categoría Prebenjamí “B” – 2002
Classificació
Equip
1
U.E. Caldes “A”
2
U.E. Breda
3
C.F. Lloret “A”
4
C.E. Anglès “A”
5
E.F. Arbucienca
Categoría Benjamí (2000-2001)
Classificació
Equip
1
C.E. Anglès
2
U.E. Breda
3
Cristinenc
4
La Cellera
5
U.D. Cassà
6
F.C. Palafrugell
7
C.F. Lloret
8
U.E. Caldes “A”

ns fa molta il·lusió
acabar una nova temporada en el nostre
Club. És un indicador
que les coses es fan bé
i que, any rere any,
temporada rere temporada, amb
l’esforç d’uns quants i el suport de
tothom, anem consolidant el nostre
projecte de Club dedicat exclusivament a l’esport de l’Hoquei Patins i
amb una Escola de Patí a ple rendiment.
En quant a la classificació dels
nostres equips, el prebenjamí A ha
quedat classificat 1r i el prebenjamí B ha quedat classificat 4t del
seu grup de Lliga la Territorial de
Girona d’un total de 23 equips. El
prebenjamí iniciació ha quedat
classificat 6è en la seva primera
temporada de competició oficial.
La secció d’Escoleta d’Hoquei
del Club Patí ha participat en les

E

trobades d’Escoles de Blanes i La
Jonquera, que són les úniques que
s’han fet aquest any.
La Trobada d’Escoles d’Hoquei
Patins a Caldes la vam celebrar el 5
de juny dins la V Diada de l’Esport
a Caldes. Vam poder gaudir veient
els petits futurs esportistes en
directe. Hi van participar equips
d’arreu de la província. Els nens i
nenes de l’escola de Patí van estrenar-se amb un partit d’exhibició.
Vam aprofitar l’ocasió per celebrar
la cloenda de la temporada que va
consistir en un dinar amb més de
100 persones assistents
Encara que l'acte definitiu de
cloenda de la temporada va ser la
Festa a la qual més ens agrada participar, que enguany es va celebrar
el 12 de juny a Olot: La Festa –
Torneig Joan Petit. Ja sabeu que és
l’homenatge a aquells nens i nenes
que lluiten, com ho va fer en Joan

ENTITATS _esportives_

actualitat

Petit, contra un rival tan difícil
com és el càncer infantil. Jugar
aquest torneig és entendre que, per
sobre dels resultats, hi ha coses
molts més importants.
Enguany, els entrenaments acabaran abans ja que començaran les
obres de tancament del pavelló. La
propera temporada ja tindrem el
pavelló tancat, cosa que és d’agrair
i que evitarà haver de deixar de fer
les nostres activitats per les inclemències del temps, que aquest
hivern ha estat en unes quantes
ocasions.
Us recordem que podeu visitar
el nostre 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.ca
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sanitat

flora singular de Caldes
Josep Barnés i Freixas

H

ELIANTHEMUM
TUBERARIA

L’UnONADA
DE CALOR
perill per a la salut
L

es temperatures molt extremes i l'excés de calor
produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals necessaris per a l'organisme. Aquest fet pot
agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació
i esgotament. Si l'exposició es perllonga es pot patir
un cop de calor, una situació que pot acabar sent greu.
Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que
algú està patint un cop de calor: febre molt alta, mal
de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua de coneixement.
Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona
afectada a un indret més fresc, doneu-li aigua,
mulleu-la i venteu-la. I aviseu urgentment els serveis
sanitaris o truqueu al 061.
COL·LECTIUS AMB MÉS RISC DE PATIR UN COP DE
CALOR
Persones majors de 75 anys.
Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i
limitacions de la mobilitat.
● Persones que realitzen una activitat física important.
● Nadons.
● Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiorespiratòries, del fetge, Parkinson,
Alzhèimer, obesitat o altres malalties cròniques.
●
●
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Persones que prenen una medicació especial (tranquilitzants, antidepressius, psicòtrops o diürètics.

●

CONSELLS PER PREVENIR EL COP DE CALOR
Busqueu l'ombra al carrer, eviteu sortir durant les
hores de més calor, porteu una gorra o un barret, utilitzeu roba lleugera com la de cotó i preferentment de
colors clars i no ajustada, eviteu els trajectes amb
cotxe durant les hores de més sol i limiteu l'activitat
física.
● A casa, controleu la temperatura: durant les hores
del dia tanqueu les persianes on hi toca el sol, obriu
les finestres durant la nit, estigueu-vos a les zones
més fresques, refresqueu l'ambient amb ventiladors o
aire acondicionat, preneu dutxes fresques d'una
manera freqüent.
● Bebeu i vigileu amb l'alimentació: bebeu aigua i sucs
de fruita, no prengueu begudes alcohòliques i eviteu
els menjars molt calents. ■
●

Infermeres
ABS CALDES
DE MALAVELLA

E

l nom català d’aquesta planta és herba turmera o
herba tofonera.Es tracta d’una planta considerada molt rara a Catalunya però en canvi és força
comuna a Caldes i a bona part
de la comarca de la Selva. La
seva època de floració va d’abril
a juny i el seu hàbitat son les
brolles i pastures seques sobre
substrats silicis. Les flors tenen
la particularitat d’obrir-se al
matí i a les poques hores el
pètals cauen a terra. A partir de
migdia difícilment podrem veure
cap flor oberta.
Pertany a la família de les
Cistàcies i és una planta perenne i erecta amb roseta basal de
fulles planes, piloses per l’anvers i tomentoses pel
revés, el·líptiques i amb els nervis molt marcats.
Els fulles caulinars són escasses, reduïdes i es disposen de manera oposada al llarg de la tija. Les
flors són d’uns 3 cm de diàmetre, de color groc viu
i es disposen en inflorescències bracteolades més o
menys unilaterals. Els fruits són càpsules ovoides
que s’obrin al madurar per tres valves. ■

vidasocial

consells veterinaris

QUINTA DEL 70

L’AL·LÈRGIA
Hola amics! Sóc en Santiago, estic molt
content i vull presentar-vos el meu germanet, l'Ignacio Silva i Zunini, que va néixer el 30 d'abril a 1/4 de 7, va pesar 4.800
grams!!! i va medir 51 cm. Estem molt
feliços!!!

E

ls gossos i gats
també tenen al·lèrgia, que es produeix quan una substància externa (al·lergen)
entra en contacte amb el
cos i el sistema immunològic actua de manera
exagerada. Externament
veiem inflamació i picor.
No cal que sigui una
substància molt rara. El
pol·len pot ser un al·lergen. Hi haurà animals
que els farà al·lèrgia i
d’altres que no.
Sabeu identificar la
picor del vostre animal?
Veureu que es freguen
contra les parets, es
rebolquen, es mosseguen, es llepen i es rasquen amb les potes.
A ningú no li agrada que les nostres mascotes tinguin picor; pateixen, estan irritables i de tant llepar
s’acaben fent ferides a la pell.
La picor es calma banyant l’animal amb xampús de tractament (eliminen el que els fa al·lèrgia, netegen
i desinfecten) i tractant amb cortisona, ja que els antihistamínics de persona no els fan gaire efecte.
Si es pot, que no sempre és
fàcil, s’ha de saber a què és al·lèrgic el nostre animal.
El que fa més al·lèrgia als animals és, per odre d’importància, la
picada de les puces, el pol·len de
les plantes, els àcars de la pols i
alguns aliments.
Ara us ho expliquem:

La dermatitis al·lèrgica a la picada de la puça es pot saber amb analítiques de sang que ho confirmen,
però si apareix a l’estiu, veiem
puces o caques de puça i es graten
molt a la zona del llom i de sobre la
cua, segurament ho pateixen.

●
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Ufff… sí… ufff… que ja en tenim 40 o quasi! Sí, sí, que diguin el que vulguin però
nosaltres estem a la flor de la vida. Com ja vàrem dir en l’edició anterior, aquest
any celebrem un sopar de quarentons i ho volem fer amb tota aquella gent que
sigui nascuda el 1970.
Anima’t i apunta’t al magnífic, l'esplèndid, l'únic, l'inoblidable sopar de la quinta
del 70 que farem el dia 25 de setembre. Si volguessis venir i conèixer nova gent ho
pots fer de les següents maneres:
- Passant per la Llibreria Solés i preguntant per la Betlem.
- Trucant al 609244478 i demanant per la Gemma Cantó
- Enviant un correu electrònic a caldencsdel70@gmail.com
- Consultant el nostre facebook: Caldencs del Setenta
- Venint el dia 3 de setembre al bar Can Quim a les 10 del vespre
Vaaa… som-hi! Una estona abans, l'esplai Sant Esteve ens farà passar una bona
estona tot jugant i rient.

eltemps
DADES RECOLLIDES PER JOSEP BARNES I FREIXAS - CAN GIMFERRER NOU - CALDES DE MALAVELLA

MES:

MARÇ 2010

DIA TEMP.MAX

És molt habitual. A aquests animals no els podeu deixar tenir cap
puça. S’ha de desparasitar l’animal
afectat, la resta d’animals i l’entorn, perquè no en tornin a tenir.
Mentrestant la picor la controlarem
amb còrtics i xampús.

La dermatitis atòpica és potser
el terme que ens és més familiar.
Quan arriba la primavera i surten les
flors, el pol·len produeix al·lèrgia i
per tant picors, irritacions... Aquesta
és la típica al·lèrgia estacional, però
de vegades dura tot l’any, perquè a
part del pol·len, els àcars de la pols
i la caspa també els fan gratar-se.
També és molt freqüent. De fet, és la
causa primària dels animals amb
mals d’orella crònic.

●

Tota aquesta picor es pot controlar amb cortisona, xampús, vitamines per la pell, però a més, si tot
i això no és suficient, es poden fer
unes analítiques i llavors fabricar
una vacuna que serà específica per
cada animal.
L’al·lèrgia alimentària no és tan
freqüent però sempre s’ha de tenir
en compte. És una picor que evidentment dura tot l’any, perquè ve
provocada per l’aliment. Costa
saber exactament quin component
de la dieta és. El que es fa a la
pràctica és donar un menjar
antial·lèrgic durant un mes. Si desapareix la picor i en tornar a donar
l’altre reapareix, sabrem segur que
la picor venia del menjar.
Per cert, si aquest estiu us apareix la vostra mascota amb la cara
inflada de sobte, no us espanteu,
segurament algun insecte l’ha pessigat. El veterinari li punxarà una
dosi de cortisona i si no podeu
anar-hi, es pot donar en forma de
pastilla. ■

Uetus veterinaris

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

20,2
18,7
9,5
17,1
14,5
12,6
10,9
5,2
8,8
8,9
9,2
7,7
14,3
16,3
15,6
17,4
18,1
16,8
18,9
20,6
18,4
17
20,4
18
16,9
21,6
21,7
18,5
19,2
20,4
18,2
MITJA
15,86

MES:

TEMP. MIN. PLUJA

0,4
-1,1
7,4
5,3
7,1
-1,1
-5,1
0,2
-0,9
-6,7
-7,1
0,9
-5
-4,1
-4,1
-3,9
-3
-0,6
1,9
5,7
8
11,7
7,6
10,3
10,6
11,7
9,4
4,8
8,9
8,7
7,1
MITJA
2,74

29
2
5,5

61

16,5

1,5

1
TOTAL
116,5

DIA TEMP.MAX

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

MES:

ABRIL 2010
TEMP. MIN. PLUJA

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

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

MITJA
20,80

MITJA
5,12

9,5

18,5

10,5

0,5

2,5

1
TOTAL
42,5

MAIG 2010

DIA TEMP.MAX

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

23
19,4
12,6
12,8
19,7
16,5
19,1
20,6
22,2
24,2
23,4
19,9
18,8
17,9
19,1
20,5
22,1
22,7
24,1
23,6
25
25,4
24,9
27
26,4
25,6
26,7
24,8
25,6
28,7
30,6
MITJA
22,35

TEMP. MIN. PLUJA

8
12,6
8,5
6,8
6,3
8
8,7
6,7
9,2
9,9
8,2
10,9
7,7
6,4
2,7
2
3,6
5,3
6,3
5,7
7,4
8,3
7,1
7,3
13,8
10,8
11,4
14,4
12,3
9,8
10,9
MITJA
8,29

2
6,5
27
42
11
1,5
5
3
0,5

15
18
10

TOTAL
141,5

Pluja acumulada durant aquest any: 494,5 l/m2
Temperatura més alta del que portem d’any: 30,6ºC (31 de maig)
Temperatura més baixa del que portem d’any: -7,1ºC (11 de març)
* Els 515,5 l/m2 que indicàvem en el número passat com a pluja acumulada durant aquest any corresponien en realitat
al total de 2009.
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SANTA SECLINA

de Caldes

L

SANTA SECLINA

a construcció, que és
propietat del Bisbat
de Girona, consta
d'una nau de base
rectangular i un
absis semicircular. A
la façana s'observen elements
decoratius que es corresponen
als estils arquitectònics barroc i
neoclàssic, entre els quals destaquen un ull de bou, unes falses
pilastres adossades i un frontó de
forma triangular. El campanar de
l'església -un dels elements més
destacats de l'edificació i que
està adossat al seu costat dretés octogonal, de quatre ulls i base quadrada. Davant l'ermita es
troba la rectoria, un
espai que al cap dels
anys es va passar a
utilitzar com a casa de
colònies.

El patrimoni de construccions religioses de Caldes de Malavella compta amb l'ermita de Santa Seclina, que se suma a les de Sant Grau, Sant Maurici o Sant
Sebastià. La primera documentació d'aquest petit temple religiós data del segle
XIII, època en la qual apareix registrada als nomenclàtors de la diòcesi gironina
com a parròquia rural denominada Santa Seculina o Seclina. L'edifici actual, però,
és més tardà i data del XVIII, ja que va ser objecte d'una renovació.
Santa Seclina forma part de la ruta de les ermites i peremt gaudir de boscos ben
conservats de suros, alzines i roures.
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SANTA SECLINA

Et sona?
107.9 FM RÀDIO A LA CARTA!
ESCOLTA CALDES FM ARA TAMBÉ PER INTERNET
WWW.CALDESDEMALAVELLA.CAT/CALDESFM
TRIA L'HORA I EL DIA QUE VOLS ESCOLTAR
LA NOSTRA PROGRMACIÓ!
Vista des de Can Carbonell

■ L’Alcalde a la ràdio

Santa Seclina està allunyada del nucli
urbà de Caldes, en una àrea situada entre
els termes municipals de Vidreres i
Llagostera. L'ermita és a tocar d'una de les
urbanitzacions caldenques, Can Carbonell,
a través de la qual s'hi pot accedir; així com
també seguint un camí senyalitzat que es
troba a la dreta de la carretera que comunica les dues poblacions esmentades, una
opció que permet gaudir de l'extens entorn

■ Debats polítics
■ Magazines
■ El Ple Municipal
■ Informatius i agenda d’activitats
■ La millor música de tots
els temps les 24 hores
del dia...
boscós del poble. El petit
temple és l'eix central d'un
conjunt de cases escampades que inclouen les restes
de Caulès, de les quals
continuen dempeus alguns
murs, l'absis i un arc
triomfal d'aquesta església
pre-romànica dedicada a
Sant Esteve. ■

La ràdio que tens a prop
Memoritza-la al cotxe
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L'antiga casa de colònies, propietat del Bisbat, està en un estat lamentable

informeu-vos de la programació a: www.caldesdemalavella.cat

Com serà la futura biblioteca?

