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A

rriba el cap d’any. Com tot final de cicle, fem un
balanç de com ha anat. L’any 2010 ha estat marcat
per la crisi econòmica.

Tenim més recursos que mai perquè tothom pugui viure
decentment a la Terra i en canvi hi ha una crisi econòmica
que fa anar de corcoll molta gent. En aquest punt convé plantejar-nos què és prioritari per a nosaltres, les persones o l’economia? Si el sistema econòmic no funciona, perquè ens hi
hem de sotmetre i patir per culpa seva? No seria millor canviar-lo?
M’atreviria a dir que aquesta crisi que patim no és simplement econòmica sinó que el que estem arrossegant és una
crisi de valors. El nostre objectiu és ser feliços però el model
de vida que portem no ens hi ajuda. Estem massa acostumats
a posar la feina davant de les coses importants de la vida i de
veure els altres com uns adversaris. Lluitar i ser competitius,
“millors” que els altres. I, si pot ser, passar per sobre seu
perquè si no, seran ells els que passaran per sobre nostre.
No tenim temps per fer les coses que volem i al llarg del dia
no tenim ni un segon per aturar-nos i reflexionar si la vida
que portem és la que realment volem. I si arribem a la conclusió que no ho és, ens veiem atrapats per un sistema que
no ens ajuda a canviar i ens sentim frustrats.
Com tot inici de cicle, fem una llista de desitjos per l’any que
comença. El meu és que despertem d’aquesta dinàmica
viciosa i que comencem a reflexionar sobre el funcionament
de la nostra societat. Sobre si el camí que hem de prendre és
el de la competivitat i el de la lluita ferotge o bé el de la cooperació i el de la solidaritat. La primera via és la que segueixen els animals irracionals per sobreviure davant un món
hostil. La segona és el que hauríem d’adoptar si ens considerem animals racionals i volem crear un món ple d’harmonia i
fraternitat.
Us desitjo un bon final d’any i un feliç, solidari, humà i ple
d’amor 2011.■
Albert Torrent i Amagat
Coordinador de l'Aquae

La ràdio que tens a prop
Memoritza-la al cotxe
informeu-vos de la programació a: www.caldesdemalavella.cat
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COM SERÀ LA NOVA BIBLIOTECA?

El racó
d’en Sebastià
LA TARDOR I LA NOSTRA VIDA

T

ranscorre el mes de novembre. TV3 anuncia
que hi ha una sorprenent capa de neu als
Pirineus i l’obertura de les pistes d’esquí. Estem a la tardor o a l’hivern...?
Ara és temps de bolets, castanyes, nous i tot
el reguitzell de fruites d’aquest nou cicle.
L’astre rei, a mitja tarda, es va desviant de
la trajectòria, per escapolir-se, tot baixant
darrera de les cingleres i muntanyes, esmunyintse poc a poc en l’horitzó, deixant ben pintats
els núvols de color rogenc – panotxa. “O pluja
o vent”. Són aquells núvols prims que avancen
lentament, com un vol de les gavines d’ales
esteses enrogides pel Sol, allargassant-se, canviant de forma constantment, depenent de la punyent força del vent.
El Sol minva i amb ell la claror del dia.
Segueix la seva rutina diària, cronometrada
segon a segon, esmerçant-se en avançar el seu
horari cada dia una mica més cap a la foscor.
És com si el Sol volgués que no ens adonéssim
que la claror del dia va perdent bocí rera bocí.
I comet aquest furt sense dissimular, sense fer
jocs malabars: Ho fa optant per la regularitat.
Caminant cap el tard, els últims raigs de Sol
es projecten tímidament a les branques dels
arbres, les ombres són difuminades. Les fulles
rogenques es reflecteixen com un munt de miralls
oscil·lants pel vent. Els colors ocres verdosos
i groguencs esquitxats de marró són els més
usuals que anuncien certament el fred de l’hivern.
Quan bufa l’embogida tramuntana per l’impuls
frenètic dels aires polars, les fulles cauen
enjogassades. Es deixen portar airoses per ell
i aterren després de voleiar amunt i avall, com
ballant alegrement la seva darrera dansa, tot
creant anelles com de sardanes. Cauen al terra,
encaixant-se, teixint una gran catifa, engalanant tots els racons del bosc, com si es disposessin a celebrar una gran festa carnavalesca o
com si volguessin escenificar en aquest àmbit
naturalista, el conte infantil d’ “El Llop i la
caputxeta vermella”.
Les tardes aviat cauen adormides per la foscor i s’oeix només l’escridassada dels ocells
disposats a fer la dormida de la nit, atapeïts
i arrecerats del fred un contra l’altre.
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Foto: Albert Torrent

A la sortida del primer raig de Sol, ells,
sempre matiners, alcen el vol i contemplen encisats l’espectacle tardorenc inèdit per a nosaltres, des d’aquest lloc tan privilegiat. Els
ocells esperen beure l’aigua de la gebrada matinal. Les basses i rierols estan glaçats. Cerquen
el menjar submergit sota les fulles, on cada
espècie troba el seu aliment.
La notable variació de colors en temps de
tardor és l’espectacle més fidedigne del canvi
que va anunciant la natura cap a la renovació
de les plantes: La primavera.
Aquests canvis d’estació generen la vida ja
que la creativitat “poc activa” neix del pessimisme i porta l’agonia. Contràriament, “el dia
en positiu”, sorgeix o neix d’entre la foscor de
la nit, engrandint-se segons l’empenta que
cadascú hi posa. Sense aquest canvi suau de creativitat no tindríem ni l’esperança, ni la
il·lusió de vida. Quan els canvis d’un col·lectiu aporten el més bo d’ells, nosaltres rebem el
millor conhort i felicitat.
Aquesta última reflexió era per voler comparar el bo que puc obtenir ara en la “tardoral”
edat meva, pensant que arribat el meu hivern,
d’aquí no es passa. En canvi, els arbres passen
l’etapa de l’hivern i es regeneren en primavera. És la seva llei de vida.
No podent passar del nostre hivern, convido
tothom a moure un gran col·lectiu, posant-hi el
millor de cadascú, aconseguiríem fer revifar i
allargar la nostra “primavera tardoral”, amb
amistats, amor, agraïment i honestedat. Se’ns
perllongaria encara més aquesta última etapa
vital, sobretot en bona convivència i qualitat,
privilegi del nostre país, Catalunya. ■
Sebastià López
sebastia@caldesdemalavella.cat

CALDES,

Poble d’esports
Per Mikel Garmendia i Albert Torrent

A

questes alçades ja és sabut de tots els beneficis que practicar
esport suposa per a la població, sigui quina en sigui l’edat. Per
això creiem interessant de fer un repàs a tota l’oferta esportiva
de què gaudim a Caldes, començant per les instal·lacions esportives i acabant pels organismes i entitats que en fomenten l’ús, passant per
la gestió que se’n fa des de l’Ajuntament i la previsió de creixement de l’oferta esportiva. Vegem-ho:

L’OFERTA ESPORTIVA DE CALDES
OFERTA MUNICIPAL
L’oferta que ofereix directa o indirectament l’Ajuntament es divideix entre
l’Escola Esportiva Municipal (EEM), adreçada a infants i joves, i el Servei
d’Activitat Física Municipal (SAFM), adreçat a adults. Repassem-los:
1. ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
L’Escola Esportiva Municipal (EEM) és un referent d’altres municipis ja que ha
esdevingut un pol d’atracció molt important per a la mainada que vol practicar
esport i ha instaurat, al llarg dels 15 anys d’existència, una sistema sòlid i
estable en la gestió de l’esport en els nens i joves. Aquestes activitats són de
gran importància per al desenvolupament motriu i cognitiu dels nostres nens
i nenes, alhora que transmet i fomenta els valors en l’esport. Cal afegir que
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l’Escola ha consolidat un equip educatiu professional i que és una font de formació important. Un bon
exemple d’això és el fet que l’equip educatiu del
Casal d’Estiu d’enguany l’ha conformat, en gran
part, exalumnes de l’EEM.
La participació de l’EMM és tot un èxit, més tenint en
compte que, per una banda, les entitats esportives
també ofereixen activitats esportives adreçades a
aquestes edats i, per l’altra, que a Caldes gaudim
d’una oferta important d’activitats educatives.
Cal destacar la feina de l’Escoleta de futbol, la
d’hoquei i la del patinatge artístic. A més, en aquest curs escolar,
l’EEM participa en el circuit gironí de cros amb la ferma intenció de
promoure l’atletisme en els nens/es de l’EEM.

MODALITAT OFERTADA
CURS 2010-2011
ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL

PLACES
ASSIGNADES INSCRIPCIONS

OFERTA ESPORTIVA DE LES ENTITATS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Les entitats esportives són fonamentals per generar una oferta esportiva
variada i oferten fins a 10 esports diferents en edats compreses entre els
4 anys fins a l’edat adulta, amb una sensibilitat especial cap a l’esport
femení. Tenim futbol femení, bàsquet femení, voleibol femení i patinatge artístic. Aquest és el llistat d’entitats:

ENTITAT ESPORTIVA
E.E. PSICOMOTRICITAT
E.E. PSICO-BENAULA
E.E. INIC. ESPORTIVA
E.E. POLIESPORTIVA
E.E. BÀSQUET BENJAMÍ
E.E. BÀSQUET ALEVÍ FEMENÍ
E.E. VOLEIBOL BENJAMÍ FEMENÍ
E.E. VOLEIBOL ALEVÍ FEMENÍ
E.E. VOLEIBOL INFANTIL FEMENÍ
Total

2. SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL (SAFM)
El SAFM es l’oferta d’activitats físico-esportiva municipal que s’imparteix enguany a la sala annexa de la Casa Rosa i a la sala - gimnàs del
pavelló esportiu. El programa d’activitats del curs 2009-2010 va ofertar 22 activitats setmanals amb les següents dades d’assistència:
Persones apuntades al programa: 184
Nº de sessions per setmana: 22
Mitjana mensual d’assistència d’octubre 2009 a juny 2010: 88

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA
MUNICIPAL
ACTIVITATS DIRIGIDES MATINS
ACTIVITATS DIRIGIDES TARDES
IOGA
CLUB DE PASSEIG
GENT GRAN
TOTAL
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25
15
25
15
12
12
12
12
12
140

28
9
27
8
15
12
13
9
7
128

Nº FITXES
2009-2010

Nº SOCIS
2009-2010

CLUB TENNIS CALDES
13
182
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
157
177
CLUB EXCURSIONISTA CALDES
99
266
CLUB ATLETISME CALDES DE MALAVELLA
0
205
CLUB ESPORTIU CALDES DE MALAVELLA
80
141
CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES
32
32
CLUB PATÍ CALDES
73
140
CLUB PATÍNATGE ARTÍSTIC CALDES
49
90
CLUB DE FUTBOL AIGÜES BONES
30
32
CLUB CALDENC D’ESCACS
19
0
CLUB DE GOLF CALDES DE MALAVELLA (*) Inici d’activitat l’octubre de 2010
TOTALS
552
1.265
Val a dir en aquest punt que les entitats esportives municipals estan
fent un esforç molt important per adaptar-se a la seva totalitat a la
Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya.
Compten sempre amb monitors i entrenadors titulats per la federació de l’esport corresponent per tal de garantir una oferta esportiva
de qualitat.

MITJANA D'ASSISTÈNCIA
MENSUAL
CURS 2009-2010
12
24
18
20
14
88

ALTRES OFERTES ESPORTIVES
Els veïnats, mitjançant les seves associacions, les AMPA
i les escoles municipals a través del Pla Català de
l’Esport, arrodoneixen l’oferta d’activitats esportives que
és molt àmplia i que, com veiem, implica un sector molt
considerable de la població.

7ae

CALDES, POBLE D’ESPORTS

actualitat

CAMP DE FUTBOL DE CAN BERNADÍ
El dissabte 12 de desembre del
2009 es va inaugurar el nou camp
de gespa artificial al veïnat
d’Aigües Bones. D’aquesta manera
s’ha creat una segona zona esportiva municipal i s’ha millorat l’entorn de la masia Bernadí.

LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Tota aquesta gran oferta d’activitats que hem vist no es podria fer
sense l’existència d’equipaments
esportius. En fan un ús preferent
les escoles per realitzar les seves
sessions d’educació física i les
AMPA per fer-hi les activitats
extraescolars. Fora d’aquest horari, els espais esportius es destinen
a les entitats esportives municipals. Aquest n’és el llistat:

Pavelló esportiu municipal.
Pista polivalent tancada.
● Piscines municipals exteriors.
● Pistes de tennis.
● Camp de futbol de terra.
● Camp de futbol de gespa artificial.
● Pista d’atletisme.
Escola Sant Esteve.
Pista poliesportiva.
● Sala esportiva.
● SES Caldes Malavella.
Pista poliesportiva.
●
●

La creació de noves entitats i l’augment de l’oferta esportiva municipal dels darrers anys, ens ha portat
a una ocupació del 100% dels
espais esportius municipals. És un
símptoma positiu ja que els índex
de la pràctica d’esports són més
alts que a pobles veïns. Per altra,
però, requereix d’un esforç per part
de l’Ajuntament per tal de donar
resposta a aquesta demanda tan
gran.

COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT
El creixement sostingut de la pràctica de l’esport a Caldes és fruit de
la demanda de la població però
també de la bona predisposició de
l’Ajuntament que, des de fa anys,

ha estat sensible a aquestes necessitats. Així doncs, el consistori ha
vetllat pel bon funcionament de l’oferta municipal a través de l’EEM i
del SAFM, per satisfer les necessi-

tats de centres educatius i d’entitats i per dotar dels equipaments
necessaris per a la pràctica de l’esport.

AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS, NOVES OFICINES PER A LES ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS, SALA DE
REUNIONS I SALA - GIMNÀS

El dissabte 16 d’octubre del 2010 es
van inaugurar les millores de la zona
esportiva de Vall·llobera. Pel que fa
al pavelló municipal, les entitats

Seguiment i supervisió de l’oferta
esportiva municipal.

●

● Distribuir i gestionar els espais
esportius municipals.
● Facilitar els usos dels espais
municipals per les entitats i les
escoles municipals
● Detectar les mancances i desperfectes dels equipaments i les
instal·lacions.
● Proposar millores d’actuació.
● Donar suport a les propostes d’ac-

de reunions on a l’abast de totes les
associacions o entitats municipals i
d’una sala - gimnàs polivalent adreçada a les activitats municipals.

TANCAMENT DEL POLIVALENT ESPORTIU I MILLORA DE LES PISTES DE TENIS

LA FIGURA DEL TÈCNIC D’ESPORTS
La complexitat cada cop més gran
de l’esport a Caldes va fer que l’equip de govern actual contractés fa
3 anys un tècnic d’esports que planifica l'actuació esportiva municipal
de la Regidoria d’Esports. El seu
àmbit d’actuació és el següent:

poden fer ús dels vestidors ampliats
des del 25 de setembre i poden
igualment fer reunions en les noves
oficines. També disposa d’una sala

tuació de les entitats esportives
municipals.
-Gestió de les subvencions per les
entitats esportives municipals.
La decisió de contractar un tècnic
d’Esports suposa un pas en la professionalització en aquest sector i la
voluntat d’optimitzar la gestió de
l’oferta esportiva a Caldes.

També el 16 d’octubre passat es va
inaugurar el tancat i millora del
polivalent esportiu, on s’hi fan activitats esportives, culturals i de festes, i les pistes de tennis, que des
del 28 de setembre tenen una
superfície sintètica molt moderna.
Val a dir que la millora del
polivalent i la excel·lent gestió del
Club Patí Caldes ha permès que a
Caldes es puguin realitzar els
dimarts al vespre els entrena-

ments de la selecció catalana d’hoquei durant aquesta darrera part
del 2010 i inicis del 2011.

municipal, etc.
La pràctica de l’esport forma
part del dia a dia de molts caldencs. La satisfacció de les seves
necessitats és un objectiu que s’ha
establert l’Ajuntament i això comporta un esforç important de recursos econòmics i de gestió. També

requereix la dedicació de molta
gent implicada amb les entitats que
es dedica de forma desinteressada
a la practica de l’esport. Tot aquest
esforç es compensa quan un fa una
visita a qualsevol dels equipaments
esportius del municipi i hi veu l’activitat que s’hi viu. ■

EL FUTUR

EL MIEM: EL CREIXEMENT ESPORTIU DE CALDES
El
mapa
d'Instal·lacions
i
Equipaments Esportius Municipals
(MIEM) planifica els equipaments
esportius que necessita el municipi
en els propers anys a partir d’unes
previsions de creixement i d’un crite-
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ris establerts.
El Ple de l’Ajuntament en sessió
del 30 de novembre del 2009 va aprovar el MIEM de Caldes de Malavella.
La proposta d’actuacions està definida en una primera fase, que engloba

de l’any 2007 al 2011 i d’una segona,
que va del 2011 al 2014.
Fruit del desenvolupament de la
primera fase de MIEM s’han construït tot un seguit d’equipaments
nous que repassem:

En un futur immediat, de 2 a 4 anys,
es preveu la creació de nous espais
esportius que donin resposta a les
necessitat de les entitats i de la
població. Algunes de les actuacions
contemplades pel MIEM són fer
circuits d’orientació i de BTT, millorar la pista d’atletisme i la piscina
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RECEPTA DE PREPARACIÓ D’UNA FESTA MAJOR

RECEPTA DE PREPARACIÓ D’UNA FESTA MAJORM

De l’avinguda Dr. Furest,
obertura dels jardins de les Termes
Romanes i millores a la zona esportiva

REURBANITZACIÓ

EL CONSELL DE POBLE DECIDEIX

En què es destinen els 50.000 €
del pressupost participatiu

E

l Consell de Poble de Caldes de Malavella ha decidit en què vol invertir els 50.000 euros que
l’Ajuntament li va assignar del pressupost municipal per a millores en el municipi durant el 2011. Us
les presentem tot seguit per ordre de prioritat:

Ordre

E

n l’últim tram de l’any hem
estrenat obres importants
per al municipi. Per una
banda, la urbanització de
l’avinguda Dr. Furest comporta la
dignificació de l’entrada del municipi a través del tren. L’antiga carretera s’ha convertit en una àmplia
vorera i un carril bici mentre que
s’han habilitat un carril d’arribada
en cotxe i un altre de sortida amb
una zona d’aparcaments al mig.
Paral·lelament, s’han reasfaltat els
carrers Cadí i Ponent, s’ha reforçat

el subsòl, s’han canalitzat els recs i
s’ha millorat la xarxa de clavegueram de la zona.
Per l’altra banda, l’obertura
dels jardins de les Termes
Romanes suposen la recuperació
d’un espai que estava en desús i
que s’ha convertit ara en una nova
plaça pública. L’arranjament de
l’espai, la rehabilitació dels dos
cupulins i la restauració d’un tram
de la muralla converteixen els jardins en un espai privilegiat en el
nucli històric de Caldes i un mira-

dor d’excepció de les Termes
Romanes.
L’ampliació dels vestidors, les
noves oficines per a les entitats
esportives municipals, la sala de
reunions, la sala – gimnàs, la
coberta de la pista poliesportiva i la
millora de les pistes de tennis
constitueixen una bona notícia per
a tots aquells que practiquen l’esport. Podeu ampliar la informació
sobre aquestes últimes accions en
l’article central de la revista sobre
els esports a Caldes. ■

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

Descripció
Contractar un/a auxiliar administratiu/va a mitja jornada de suport als socials.
Netejar i marcar camins destacats (proposta de 3 trams)
Fer accions de millora en la seguretat del carril bici del nucli a Aigües Bones
Potenciar l'espai Ca la Romana en difusió i obertura al cap de setmana.
Encarregar la redacció d'un projecte de Centre d'Interpretació per Caldes
Adequar i senyalitzar camins per a pas en bici en direcció Llagostera.
Instal·lar plafons identificatius dels llocs i edificis d'interès de Caldes.
Treballar amb els Balnearis l'accés dels vilatans amb avantatges.
Manteniment periòdic de camins destacats (proposta de 3 trams)
Col·locar més contenidors de recollida de restes vegetals.
Formalitzar una queixa a Correus per part del Consell de Poble
Portar a terme un qüestionari a la població sobre el transport públic
Portar a terme una campanya d'informació sobre la tinença d'animals domèstics a les llars a través del BIM
Realitzar una campanya de mobilitat sostenible
Instal·lar fanals a 2 passos de vianants perillosos a la carretera de Llagostera
Editar un fulletó sobre els recursos intangibles de Caldes de Malavella.
Rehabilitar la piscina d'Aigües Bones.
Portar a terme una campanya sobre la gestió de residus.
Oferir el servei de la piscina d'Aigües Bones a l'estiu.
Portar a terme una campanya de civisme i respecte de parcs i jardins
Renovació de les cartelleres Turístiques
Instal·lar punts de llum a la Rambla Rufí
Arranjament i manteniment periòdic pel 2011 del Parc Urbà de Salut de les Moleres
Ampliar l'horari dels lavabos del Casino i Casinet i obrir-los tots els dies de la setmana.
Repintar 2 passos de vianants perillosos a la carretera de Llagostera
Organitzar un curs d'informàtica en horari adequat per a treballadors.
Disposició de més lavabos públics: obrir el lavabo de la Biblioteca els diumenges i dies d'activitats
Instal·lació de rètols als lavabos públics amb l'horari d'obertura.

QUÈ ÉS EL CONSELL DE POBLE I
QUÈ HA FET?
El Consell de Poble és un òrgan format per caldencs i caldenques que
treballen per millorar Caldes de
Malavella des de la perspectiva de ciutadans compromesos amb el poble.
Es va crear el març d’aquest any per
implicar els caldencs en la gestió
pública i en la corresponsabilització en
una experiència que es coneix com a
“pressupost participatiu”.
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El primer que es va fer va ser
buscar coses a millorar de Caldes.
Es van anotar un centenar de punts.
En les dues reunions següents es
van fer aportacions de millora i, just
abans de l'estiu, el Consell de Poble
va trobar 63 propostes d'actuacions
que podia fer l'Ajuntament per
millorar diferents aspectes del
municipi. Eren molt diverses: algunes molt ben definides i d'altres
menys concretes. Totes van ser revisades per l'equip de govern de

l'Ajuntament, que va derivar als tècnics de les diferents àrees perquè
les desenvolupessin i en calculessin
el cost. Durant els mesos de tardor
es van anar conformant 28 propostes d'acció a partir de les propostes
inicials. En la sessió de novembre
passat, el Consell de Poble va valorar aquestes propostes d'acció i en
va definir una prioritat.
Són propostes que busquen una
millora de Caldes en aspectes difícils de detectar per l'Ajuntament i
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EL CONSELL DE POBLE JA ES

ELS EFECTES DE LA NEVADA

que es poden realitzar amb la
col·laboració del Consell de Poble.
Un exemple és l’acció més ben
valorada, que ha estat incorporar
un suport administratiu a Serveis
socials per tal de fer front a la creixent demanda d'usuaris. Altres
accions incloses fan referència a la
millora de camins de connexió
entre el nucli i algunes urbanitzacions; una major dinamització juvenil en el municipi; iniciar l'estudi
per a un centre d'interpretació a
Caldes; o identificar els edificis

d'interès del poble. L'equip de
govern està encabint el màxim de
les propostes en el pressupost
municipal".
VALORACIÓ I PROGRAMA PER
L’ANY 2011
La programació del Consell de
Poble per aquest primer any acabarà el gener de 2011, quan es farà
una avaluació del funcionament i
es definirà el programa pel proper
any. Tothom pot formar part del

L’AJUNTAMENT REFORMA EL LAVABO

De 14 edificis on hi viu gent gran
Sessió de novembre del Consell de Poble

Consell de Poble, ja bé sigui a títol
individual o en representació d'una
entitat de Caldes. Si vols formar-ne
part, només has de fer una sol·licitud per escrit a l'Ajuntament.
Participa-hi, que pots fer molt per
Caldes! ■

ELS CALDENCS HI DIUEN LA SEVA

Sobre la plaça Sant Esteve
El 5 de novembre passat es va portar a
terme una de les activitats més interessants
dins el procés participatiu per reurbanitzar
la plaça Sant Esteve. Es tractava d'una reunió oberta a tots els caldencs i caldenques
on es va exposar com es pensava fer aquesta
reforma i de quina manera hi participava la
gent del poble. Hi va intervenir l'Alcalde,
l’arquitecta municipal i el tècnic de participació ciutadana i va comptar amb
l'assistència d'una vintena de persones.
La plaça de Sant Esteve amb els cartells
anunciant el procés participatiu

E

n la primera part, es va
explicar l'evolució històrica
de la plaça per tal d'entendre perquè és així avui en
dia. També es va exposar perquè cal
una millora urbanística a l'espai,
quines condicions ha de complir i
quines accions es faran per tal de
fer-ho comptant amb la participació
del poble. La segona part de la reunió tractava precisament d'això. Els
participants van debatre en petits
grups com havia de ser la plaça per
satisfer quatre característiques
importants: que sigui un espai
representatiu de Caldes, que sigui
un lloc d'ús comercial, que se'n
pugui fer un ús lúdic, i que s’hi pugui
viure l'espai socialment. Els debats
van ser moderats i conduïts per
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dinamitzadors que en van recollir
les opinions, propostes i exposicions
que sorgien. Al final de la reunió es
va fer una posada en comú de totes
les aportacions a tots els assistents.
El treball va ser profitós i va
aportar criteris a l’hora de fer el
disseny de la plaça que ajudaran
als tècnics encarregats d'aquesta
tasca. Així, hi va haver aportacions
relacionades amb el tipus d'arbrat,
la relació de l'espai amb l'aigua, la
disposició de bancs, l'accessibilitat

i prioritat per a vianants, el
recorregut dels vehicles, la
visibilitat dels comerços, etc.
Com a aspecte destacable hi
ha la voluntat que sigui una
plaça viva, amable, harmònica, i agradable a la gent.
Aquest treball i tot allò relacionat amb aquest procés es pot
trobar a l'espai virtual Consensus.
El dia 28 de gener hi ha prevista la següent i última sessió de treball oberta a tothom de Caldes. S’hi
presentaran les propostes de reurbanització i s'explicaran detalladament. Posteriorment, en farem una
valoració per acabar seleccionant
la més adequada per portar-se a
terme. Encara sou a temps de participar-hi. ■

U

n total de 14 habitatges
amb persones més grans
de 65 anys s’han acollit al
programa de l’Ajuntament
per a l’adequació d’habitatges de la
gent gran, consistent en el canvi
d’una banyera per un plat de dutxa
amb la intenció de promoure la
seva
autonomia
personal.
Addicionalment, en la majoria de
casos s’han equipat els banys amb
barres i cadires abatibles, en altres
casos
s’han
millorat
les
instal·lacions que tenien desperfectes i en un últim cas s’ha fet una
reforma integral del lavabo.
Els veïns que s’han beneficiat
del programa han pagat el cost del
material, mentre que l’Ajuntament

s’ha fet càrrec de les gestions de
subministrament de material i de
la mà d’obra. El consistori ha contractat els treballadors a través
d’un pla d’ocupació subvencionat
íntegrament pel Pla d’Ocupació de
Catalunya, en una iniciativa destinada a fomentar la creació de treball en l’àmbit local. ■

BALANÇ DE LES ACTIVITATS

Realitzades des del CAP
Des que es va inaugurar el nou CAP Gerard
Masllorens de Caldes, el municipi disposa d’una
sala polivalent on es fan activitats per a la comunitat relacionades amb la sanitat. Aquest espai és
molt útil als professionals per poder-hi fer reunions
de tot l’equip ja que disposa d’espai suficient per
poder-hi estar tots còmodament.

D

urant tot aquest temps, a
més, s’hi han realitzat
diferents activitats:

● La llevadora condueix el grup d’educació maternal per aquelles
dones que estan embarassades.
Realitza preparació al part i educació davant cures del nadó i de la
dona després del part.
● S’hi ha realitzat 4 edicions de l’aula de diabetis, conduïdes per infermeres del CAP, amb l’objectiu que

usuaris amb la
mateixa patologia
comparteixin l’espai
per posar en comú
coneixements, creences i dubtes.
● També s’hi han fet dues edicions
del grup de fibromiàlgia, on usuàries afectades d’aquesta patologia
es troben per poder aprendre eines
de relaxació i poder treballar les
emocions. Aquest grup també el
condueixen infermeres del CAP.

Paral·lelament, i com a activitats fora del CAP, s’ha organitzat
una bicicletada en família amb un
alt nombre de participants i una
caminada popular juntament amb
un acte informatiu sobre l’osteoporosi. ■
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ACTIVITATS DE TARDOR

LA CAMPANYA D’ENGUANY AL CAMP
DELS NINOTS Es tanca amb 500 nous fòssils

Amb la Fundació Emys

de fauna, moltes restes botàniques i 50 peces
noves d’eines fetes per humans

E

l 3 d’octubre passat, la Fundació Emys va
participar en la 6a Fira de l'Aigua amb
dues activitats destinades a la divulgació
del patrimoni natural de Caldes de
Malavella: una caminada guiada i el muntatge
d’una exposició.

L’

excavació feta entre el 6 i el 29 de setembre al jaciment
del Camp dels Ninots s’ha tancat amb 500 fòssils nous
de fa 3,5 milions d’anys. En destaca algunes parts d’un
ocell (la més important, una tíbia) que, a falta dels
resultats de laboratori, es creu que era aquàtic i caçava petites preses que hi havia a la riba. Aquesta és la primera au que es troba al
jaciment i contribueix a ampliar la diversitat faunística del
Camp dels Ninots.
D’entre la resta de troballes, s’han identificat fòssils de
granotes, tritons, peixos, sargantanes, etc. dels quals sobresurten 6 tortugues de l’espècie Mauremys leprosa, completes i
amb tot l’esquelet en el seu lloc original.

RESTES D’ACTIVITAT HUMANA
Pel què fa a un altre sector del jaciment, hi han aparegut unes 50
peces d’indústria lítica feta amb
quars, sílex, òpal, pòrfir, cristall de
quars, etc. corresponent a les societats caçadores i recol·lectores de
finals del Paleolític Superior o de
l’Epipaleolític. Aquestes restes són
molt més recents, de fa uns 10.000
anys i confirmen la presència d’ocupació humana en aquesta època.
Juntament amb les restes
paleontològiques i arqueològiques,
destaquen les nombroses restes
botàniques recuperades: empremtes de fulles, fruits i troncs d’arbres, alguns dels quals arriben a
fer més de 2 metres de llarg. La
informació que s’obté d’aquests
fòssils permet reconstruir el paisatge que hi havia en al Camp dels
Ninots ara fa 3,5 milions d’anys.
L’excavació ha estat realitzada
per l’IPHES (Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució
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Social), sota la direcció dels caldencs
Gerard Campeny i Bruno Gómez. Hi
han pres part una 20 d’investigadors
entre geòlegs, biòlegs, paleontòlegs i
arqueòlegs, provinents de diferents
universitats (Rovira i Virgili, Girona,
Autònoma
de
Barcelona,
Extremadura i Salamanca), juntament amb alumnat del Màster
Erasmus Mundus en Arqueologia del
Quaternari i Evolució Humana, provinents d’Algèria que s’imparteix a la
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona.
DIVULGACIÓ
En la línia de difondre la importància dels descobriments del Camp
dels Ninots, l’equip va explicar a la
població les troballes de la temporada just acabada la campanya.
Posteriorment, l’IPHES va presentar el llibre El Camp dels Ninots.
Rastres de l’evolució a la seu
d'Òmnium Cultural de Barcelona
ell 27 d’octubre.

De dalt a baix:
Participants en la caminada guiada. Visita
guiada a l'exposició.
Jugant amb les taules interactives.
© Fundació Emys, 2010

UNA SORTIDA MOLT CONCORREGUDA

També entre el 2 d’octubre i el
3 de novembre l’exposició sobre el
Camp dels Ninots va establir-se a
Calella de la Costa (Maresme). Ara
l’exposició s’ha instal·lat definitivament a Caldes, concretament al
Castell. ■
De dalt a baix i d’esquerra a dreta:
1.Vista general de l'excavació a ca n’Argilera.
2. Detall de l'excavació d´una de les tortugues
aparegudes enguany.
3. Tíbia de l’ocell trobat a Ca n’Argilera vista
des de dos punts de vista.
4. Detall de l'excavació d´un tronc de fusta de
fa 3,5 milions d'anys a Ca n’Argilera.
5. Visita comentada al Camp dels Ninots.
6. Un moment de l'excavació al sector Butano.
7. Una de les peces d´indústria lítica del sector
Butano feta amb cristall de quars.
8. Presentació a la seu d’Òmnium Cultural amb
Bruno Gómez i Gerard Campeny, codirectors de
les excavacions, Jordi Agustí, responsable de
l’Àrea d’Investigació de l’IPHES, i Jordi Porta,
expresident d'Òmnium.
Fotos: Gerard Campeny / IPHES.

La caminada guiada ens portà a
espais naturals vinculats a la riera de
Santa Maria i als primers turons de la
serra d’Ardenya. La sortida va tenir
una durada de dues hores i va comptar amb la participació de 130 persones. Durant l’excursió, tècnics de la
Fundació Emys van fer explicacions
relacionades amb elements naturals
dels indrets per on es passava, com
ara la bassa de can Rufí. En arribar a
Caldes de Malavella, l'Ajuntament va
obsequiar a tots els participants amb
un esmorzar gratuït.
Aquesta sortida també s’emmarca dins la campanya de difusió
de la custòdia del territori que l’entitat naturalista està fent a la
comarca de la Selva. L’acte fou organitzat per la Fundació Emys, el pro-

jecte SELWA i l'Ajuntament de
Caldes i comptà amb el suport del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge (DMAH).
EL CANVI CLIMÀTIC A CALDES
Durant el diumenge més de 500
persones visitaren l’exposició itinerant “Canvi climàtic a la comarca
de la Selva. Biodiversitat en les
zones humides”. La mostra, que ha
estat creada per la Fundació Emys
amb el suport del DMAH, explica els
possibles efectes que l’escalfament

global pot provocar en els espais
humits selvatans.
L’exposició, que inicià el seu
peregrinatge a Caldes, també es pot
visitar en la seva pàgina web a
HYPERLINK "http://www.canviclimaticselva.org" www.canviclimaticselva.org. La Fundació Emys té previst portar-la a tots els municipis de
la comarca entre aquest any i el
vinent. És per això que l’entitat ha
plantat 240 arbres per tal de compensar les emissions fetes durant la
itineració. Aquestes plantacions
s’han fet gràcies al suport de la
Fundación Biodiversidad i de la
Diputació de Girona.
A més, en la seva elaboració i
promoció, la Fundació Emys ha utilitzat materials reciclables, biodegradables i sostenibles. D’aquesta
manera, hem fet la nostra aportació
a la lluita contra el canvi climàtic.
Podeu consultar més informació
de les activitats organitzades per la
Fundació Emys a
HYPERLINK
"http://www.fundacioemys.com"
www.fundacioemys.com. ■

L’AGRUPACIÓ DE SARDANISTES

Refà la història de les colles de concurs

L’

Agrupació de Sardanistes
de Caldes de Malavella
està reconstruint la història de les colles sardanistes de concurs, com la Joventut o

l’Alegria, entre altres. Per això, l’entitat fa una crida a totes aquelles
persones que en van formar part,
que en saben la història o que en
tenen fotos perquè els aportin els

seus coneixements. Les persones
interessades poden contactar amb
en Xavier Tresserras (610 92 41 93) o
amb en Josep Delemus (972 47 07 37
– jdelemus@hotmail.com). ■
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L’ESCARABAT MORRUT DE
LES PALMERES

Arriba a Caldes
L’escarabat morrut, un insecte que ataca les palmeres, s’ha instal·lat a Caldes. La primera evidència de l’animal data de finals
del 2007 però des de llavors s’ha estès i de moment s’han detectat en el nostre municipi sis palmeres en un estat d’afectació
avançat i sobre les quals s’hi està aplicant un tractament per
eradicar la plaga.

L’ALCALDE
REP UNA
REPRODUCCIÓ

del cupó de
l’ONCE dedicat a
Caldes

L
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Per a més informació us
podeu adreçar a l’Ajuntament
(972 47 00 05), al Servei de
Sanitat Vegetal (93 409 20 90) o
bé consultar el web:
HYPERLINK "http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/mor
rut/index_htm.htm"http://www.
gencat.cat/web/multimedia/cat/
morrut/index_htm.htm
L’escarabat morrut és originari del sud-est asiàtic i la
Polinèsia però s’ha estès de
forma continuada. No va ser fins
al 2005 quan va arribar al País
Valencià i al sud de Catalunya.
L’any 2006 es va detectar al
Maresme i el primer cas detectat
a la Selva va ser finals d’aquell
mateix any a Blanes. Actualment
estan
infectades
diverses
comarques de Catalunya i s’han
detectat prop de 5.500 palmeres
afectades.■

En el Ral·li fotogràfic
El diumenge 3 d’octubre passat es va celebrar l’11è Ral·li fotogràfic de Caldes de Malavella que enguany ha comptat amb la participació de 56 concursants.
Els premiats van rebre entre 50 i 150 euros en metàl·lic o en material fotogràfic gràcies a l’aportació de diferents patrocinadors: Copisteria Cassà, DV Serveis Tècnics, Gesmedia Gestions Multimèdia, Diputació de Girona i el mateix Ajuntament
de Caldes de Malavella. Aquí teniu el llistat de premiats i les fotos corresponents. ■

El director de l’ONCE a Girona,
Manel Caballero, va lliurar a
l’Alcalde, Joan Colomer, el 16 de
novembre passat, una reproducció
del cupó de l’ONCE del 22 de
novembre que es va dedicar a la
nostra vila i que té com a motiu una
imatge de la Casa Rosa i del Castell
de Caldes.

A

es larves de l’insecte
excaven galeries en el
tronc de la palmera des
del lloc on fa la posta dels
ous, que sol ser a la base de les
fulles. L’atac és molt greu i provoca la mort de la palmera en 1 o 2
anys. Per tant, cal que tots els
propietaris que tinguin palmeres
a les seves finques, sobretot de
l’espècie Phoenix canaeriensis,
realitzin els tractaments fitosanitaris preventius recomanats,
sempre a través d’una empresa
de jardineria autoritzada o usant
els productes permesos.
La prevenció és important ja
que en els primers estadis és
difícil detectar la presència de
l’escarabat. En etapes més
avançades sí que s’observa com
la capçada de la palmera es
desestructura i les fulles
comencen a abatre’s.

FOTOS PREMIADES

quest cupó pertany a una
sèrie de catorze que
durant el mes de novembre es van dedicar a municipis catalans d’entre 5.000 i 10.000
habitants. Els altres municipis de les
comarques gironines que van aparèixer en els cupons van ser Arbúcies el
dia 11, La Bisbal d’Empordà el dia 17,
Calonge el dia 23, Cassà de la Selva
el dia 24, Castell - Platja d’Aro el dia
25 i L’Escala - Empúries, el dia 29.
L’ONCE té més de 10.000 afiliats
a Catalunya i el cupó ha donat ocupació a prop de 3.300 persones durant el
darrer any, tots amb discapacitats. ■

1r Premi juvenil a la fotografia més interessant
de tema lliure, per a menors de 16 anys:
Joel Collado i Isal
Premi a la millor fotografia
del
tema
“Moments,
ambients i gent a la 6a Fira
de l'Aigua”: Ferran Munsó i
Soms .

Premi a la millor fotografia
del tema “Imatges de Caldes
la composició de les quals
tingui el color blau com a
color principal o predominant, o que hi aparegui de
manera destacada”:
Helena Ordoñez i Planas.

2n Premi juvenil a la fotografia més interessant
de tema lliure, per a menors de 16 anys:
Sandra Buhigas i Sanchez .

3r Premi juvenil a la fotografia més interessant
de tema lliure, per a menors de 16 anys:
Laura Pous i Vinyals.

Premi a la millor fotografia
del tema “Imatges de paisatge urbà vinculat a la vila de
Caldes (imatges de conjunt,
conjunts d’edificacions, trames urbanes, textures...)”:
Bernat Casero i Gumbau.

Premi a la millor fotografia
del tema “Imatges de fanals i
elements
d’il·luminació
pública o de cases i jardins,
antics i moderns”:
Marta Gómez Lomba.
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...tambe ha passat a Caldes
1a MOSTRA D’ART

de la Fira de l’Aigua

l’exposició
guració de
Acte d’inau

Cala dels pins, Platja d’Aro, d’Amadeu Fontan

U

n grup d’artistes va organitzar entre l’1 i el 3 d’octubre la 1a Mostra d’art de la Fira de l’Aigua. Tres
artistes locals van presentar les seves obres amb
l’aigua com a element protagonista, fos en la temàtica o amb la tècnica usada. Amadeu Fontan, Lídia Masllorens i Josep Maria
Solà van exposar una part de les seves obres en una mostra que vol tenir
continuïtat en els propers anys. ■

Plaer, de Lídia Masllorens

FIRA
DE L’AIGUA

El Fluvià a la resclosa d’Orfes, de Josep Maria Solà

RESULTATS ELECTORALS DE LES ELECCIONS

Al Parlament de Catalunya 2010
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Vots 2006
754
461
493
177
173
27
14
3
4
3
-

VOTS A CATALUNYA
Mitjana
34.57%
21.14%
22.60%
8.12%
7.93%
1,24%
0.64%
0.14%
0.18%
0,14
-

Vots 2010 Mitjana
1.198.010 38,47%
570.361 18,32%
218.046
7,00%
384.019 12.33%
229.985
7,39%
39.922
1,28%
102.197
3,28%
105.827
3,40%
75.321
2,42%
15.458
0,50%
18.628
0,60%
13.858
0,45%
813
0,03%
7.169
0,23%
3.198
0,10%
6.489
0,21%
6.982
0,22%
1.834
0,06%
1.542
0,05%
2.942
0,09%
2.075
0,07%
499
0,02%
878
0,03%

Cens a Caldes: 5.121
Vots: 2.761 (53,92%)
Vots en blanc: 82 (1,6%)
Vots nuls: 23 (0,45%)

Vots 2006
935.756
796.173
416.355
316.222
282.693
89.840
626
13.730
5.632
524
4.158
2.776
-

Mitjana
31,52%
26,82%
14,03%
10,67%
9,52%
3,03%
0,02%
0,46%
0,19%
0,02%
0,14%
0,09%
-

Cens a Catalunya: : 3.135.764
Vots: 3.135.764 (59,95%)
Vots en blanc: 92.331 (2,94%)
Vots nuls: 21.727 (0,69%)

Foto Ramon Boixader

Mitjana
40.83%
14.13%
10.85%
9.72%
5.66%
4.75%
3.18%
2,67%
1.61%
0.95%
0.73%
0.58%
0.26%
0.22%
0.18%
0.18%
0.15%
0.11%
0.07%
0.07%
0.04%
0.04%
0.04%

Foto Ramon Boixader

VOTS A CALDES
Partit
Vots 2010
CIU (Convergència i Unió)
1.118
PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya -PSOE)
387
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)
297
PP (Partit Popular)
266
ICV-EUiA (Iniciativa per Ctalunya - Ezquerra Unida i Alternativa 155
RI.cat (Reagrupament Independentista)
130
SI (Solidaritat per la Independència)
87
C's (Ciutadans)
73
PxC (Plataforma per Catalunya)
44
EV-GVE (Els Verds - Grup Verd Europeu)
26
Eb-CenB (Ciudadanos en Blanco)
20
PACMA-Animalista (Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal) 16
PDR.CAT (Pagesos per la Dignitat Rural Catalana)
7
Des de Baix
6
PDLPEA (Partido de los Pensionistas en Acción)
5
Pirata.CAT (Pirates de Catalunya)
5
CORI (Coordinadora Reusenca Independent)
4
POSI (Partido Obrero Socialista Internacionalista)
3
PRE-IR (Partit Republicà d'Esquerra - Izquierda Republicana) 2
PCPC (Partit Comunista del Poble de Catalunya)
2
PFIV (Partido Familia y Vida)
1
GLBTH/TSI (Partido Gay, Lésbico, Bisexual, Transexual y Heterosexual) 1
UCE (Unificación Comunista de España)
1
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història
D’esquerra a dreta: Josep Ferrer, Josep Perxachs, Lluís Brugada, Ernest Maragall,
Narcís Vendrell, Josep Forcada, Josep Ferrer i Francesc Mas i Ros.

F

rancesc Mas i Ros va néixer
a Caldes de Malavella el 27
de gener del 1901 i l’afició
per la música li va venir de
família, ja que a casa es dedicaven
al lloguer de pianos de manubri. Ell
de petit ja ajudava i fins i tot havia
de fer servir un caixó per poder
arribar al claviller dels pianos. Va
estudiar solfeig i piano amb les
monges de Sant Joan de Cluny de
Caldes i durant una curta temporada va estudiar a Barcelona.
INSTRUMENTISTA I COMPOSITOR
DE MÚSICA DE BALL

RECORDANT EL MESTRE

MAS I ROS
Per Albert Torrent

El 23 d’agost passat va ser el 25è aniversari
de la mort del compositor de sardanes
Francesc Mas i Ros. Des de l’Aquae en fem
un recordatori amb l’ajuda de Jaume Mas i
Jou, fill del compositor, i de Sebastià López,
aficionat sardanista.
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Ja als anys 20 tenia anomenada com
a acompanyador musical de pel·lícules mudes en cinemes de Girona,
Sant Hilari, Llagostera i Caldes. Als
25 anys va començar a tocar el piano
en grups de varietats a les comarques gironines i l’any 1930 va
començar una relació amb l’orquestra Jadris que va durar una trentena
d’anys durant la qual va ser director
i pianista. Ja als anys 40, l’aparició
de les gramoles va fer que el negoci
dels pianos de manubri anés a la
baixa i va obligar a tancar el negoci
familiar. Francesc Mas i Ros es va
dedicar llavors a la composició de
música variada, com passos-dobles,
boleros, tangos, corridos mejicanos,
txa-txa-txa i, fins i tot, una sarsuela.
Les seves composicions es venien
arreu de l’Estat espanyol en format
de quaderns, alguns dels quals editava ell mateix. La feina anava bé i la
combinava amb la instrumentació

D’esquerra a dreta i de baix a dalt:
Josep Maria Guitart,
Bonaventura Tresserras,
Joan Batlle, Ramon Expósito,
Enric Canaleta, Àngel Bertran,
Francesc Mas i Ros,
Enric Arias i Joaquim Xifra
(assegut)

fins que a partir dels 60s es va dedicar exclusivament a la composició
de sardanes.
BOLCAT A LA SARDANA
L’any 1924, Mas i Ros va composar
una primera sardana anomenada
L’Aplec de Sant Maurici de la qual
no es va sentir satisfet. Va ser el
1942 quan va fer Pastora enamorada, instrumentada pel seu amic
Pere Mercader però Malavella, de
l’any 1943, va fer la seva primera
sardana en solitari que va obrir un
extens repertori de 232 composicions de les quals se n’han enregistrat fins avui 198. D’entre les
moltes populars que ha composat
en destaquen potser Tossa Bonica i
Mar de Palamós. En un aire no tan
ballador i més seriós, Amic absent
va ser també molt ben valorada.
QUÈ TENEN LES SARDANES DE
MAS I ROS?
Les sardanes de Francesc Mas i Ros
són populars i s’han guanyat l’afecte de molts sardanistes. Sebastià
López opina que les melodies del
mestre Mas i Ros “entren i t’enganxen, són fàcils de recordar i conviden a ballar” i afegeix que “tocava el
que la gent volia sentir”. Fruit de la

connexió amb el públic, López
explica que encara ara molt sovint
en els aplecs de tot Catalunya “em
trobo amb què pot sonar una sardana i la majoria de balladors està
asseguda. En canvi, quan sona una
sardana del mestre Mas i Ros, la
gent s’aixeca de cop i surt a ballarla”. Com a mostra de l’empremta
que ha deixat, comenta que ha sentit molta gent que, encara que no
conegui una sardana seva, tan sols
començant-la a sentir exclama:
“Això és d’en Mas i Ros!”
Jaume Mas explica que “ell
feia ballar la gent només de començar la sardana” i que la seva màxima satisfacció era veure la cara
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Visita d’un grup de Vilanova i la Geltrú, 9 de maig de 1980

Homenatge 1979

dels balladors després d’una sardana seva. Amb això es donava per
pagat”. El mèrit del seu pare era,
explica, “que connectava de seguida amb la gent. No tocava per a ell
sinó que ho feia per als balladors”.

Homenatge 1979

RECONEIXEMENT DE TOT
CATALUNYA... I DEL MÓN
La figura de Francesc Mas i Ros
s’ha guanyat un lloc d’honor en el
món de la sardana. Ho demostren
els 300 homenatges que ha rebut
arreu de Catalunya, des de la
Catalunya Nord fins a Alcanar, passant per Lleida i les dues cartes
d’agraïment per la seva tasca que
va rebre per part dels presidents de
la Generalitat Josep Terradellas i
Jordi Pujol.
Les seves sardanes van ser en
sis anys nominades com a candidates a millor sardana de l’any i en un
d’aquests any va aconseguir el
premi. El periodista Eugeni Molero
i Pujós li va escriure el llibre, ara
descatalogat, Francesc Mas i Ros.
Popularitat de la sardana.
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Records i homenatges que en Jaume Mas té del seu pare.

Pel que fa al seu poble natal,
Caldes de Malavella, dóna nom a
un carrer i a una plaça que té un
monument dedicat que es va inaugurar l’any 1979. Jaume Mas explica com en més d’una ocasió havia
arribat a Caldes un autocar ple de
gent que venia a veure el mestre a
casa seva i ell els havia de dir: “si
us plau entreu de cinc en cinc perquè no hi cabríem tots”. Un altre
moment on es va mostrar l’afecte

cap al compositor va ser en un
aplec de la sardana de Caldes dels
anys 60s en què el públic, pletòric,
va aixecar Francesc Mas i Ros i se
l’anaven passant aguantant-lo amb
els braços.
Convé dir també que l’Agrupació
sardanista de Sils ha agafat el nom
del mestre sardanista caldenc.
La seva mort, el 23 d’agost de
1985, va ser anunciada en els principals informatius i en el cas de

TV3, es va parlar en diferents telenotícies, primer de la seva mort i
després, de l’enterrament.
El fervor sardanista cap a Mas
i Ros no s’ha apagat 25 anys després de la seva mort ja que segons
la Federació Sardanista de
Catalunya, està en el segon lloc en
el rànquing de les sardanes més
tocades, només superades per
Ricard Viladesau. Val a dir també
que la sardana Tossa bonica s’ha
venut 200.000 vegades sumant tots
els discos on hi surt. Com a anècdota, s’han venut drets d’autor per
fer discos amb les sardanes
Centenària i És la Margarida a
Txèquia i Portugal. Finalment,
mencionem que una orquestra filharmònica de 150 músics va tocar
la sardana Tossa bonica a Sidney i
es va enregistrar en un CD
recopil·latori amb motiu dels jocs
olímpics de la ciutat australiana.

CURIOSITATS
A tall d’anècdotes, Jaume Mas
explica que va acompanyar el seu
pare a Madrid per demanar a la
societat general d’autors els diners
que creia que li pertocava per la
venda de les seves composicions.
De la visita no en van treure gaire
res però recorda com en els tres
anys següents el sergent de la
Guàrdia Civil el va acompanyar en
els aplecs de la sardana. El seu fill
sospita que la seva popularitat
devia crear recel a les autoritats
franquistes.
Coses del Franquisme, Jaume
Mas mostra algunes de les sardanes que van entrar en el registre de
la propietat intel·lectual amb els
noms lleugerament modificats. Així
doncs, les composicions Sant
Jordi, Petits dansaires, Gentil puntaire, Llaminera i Hereu Riera van

ser rebatejades amb els següents
noms: San Jorge, Danzarines,
Gentil encajera i Heredero Riera.
Apuntem, finalment que, malgrat
la seva passió per la sardana, no va
tocar mai en cobla ja que ell només
sabia tocar el piano. Molt rares van
ser també les vegades en què se’l
va veure ballar. “No en sé de ballar,
jo”, deia. Una cama trencada que
es va enguixar malament i que el va
deixar coix hi devia tenir força a
veure. Sí que va pertènyer a
l’Agrupació de Sardanistes de
Caldes i en va ser tresorer.
Han passat ja 25 anys però el
record del Mestre Francesc Mas i
Ros és encara present en els balladors de sardanes i en les persones
que el van conèixer personalment.
El seu bon caràcter i les ganes d’ajudar els altres van fer que, segons
diu el seu fill, “ fos tan bon compositor com persona”. ■
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tualitat

FRANCIAC

urbanitzacions
de Caldes
D'esquerra a dreta: Francisco Toro Reyes, Cristina Martín García, Amadeu
Pérez Fontán, Joan Vilaró Comas, Josep Colomer Cantó i Esteban Villá

MALA GESTIÓ

MALAVELLA PARK
Per Albert Torrent
Població censada: 219 (115 homes i 104 dones)
Població no censada (estimació): 200 habitants
Nombre d'habitatges: 122
Nombre de parcel·les: Unes 400

L’

Malavella Park és, de totes les urbanitzacions
que té Caldes, la que està en estat més precari, amb molts carrers sense asfaltar, manca
d’enllumenat públic i un sistema de clavegueram deficient. Malgrat tot, la feina feta en els
darrers anys entre l’Ajuntament i la junta fan
que ja s’albiri a l’hortizó la regularització d’aquesta urbanització

origen dels problemes de la urbanització és semblant al d’altres urbanitzacions de
Caldes: un promotor fa viatges organitzats durant els anys 70 fins al nostre municipi des de diverses ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona i ofereix parcel·les
amb el compromís d’urbanitzar els carrers. El problema ve quan el promotor es
desentén de les obres i desapareix deixant la urbanització inacabada i sense els
serveis mínims. L’únic que es va fer va ser la xarxa de clavegueram.
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L’actual president de la junta de
compensació de la urbanització,
Esteban Villá explica que es va
crear una junta de veïns i, posteriorment, una junta de compensació que havia de normalitzar la
situació però dins d’aquesta junta
hi havia el promotor que havia deixat les obres per acabar i gent del
seu entorn. Segons explica, es van
cometre diverses irregularitats i no
es va dur la comptabilitat com s’havia de dur. Dues de les accions que
es van planejar en aquesta època
van ser construir un dipòsit d’aigua
i una xarxa d’enllumenat. El dipòsit, segons explica Villá es va construir en una zona enfonsada de la
urbanització que el va fer inservible
(els dipòsits cal situar-los en zones
elevades perquè l’aigua tingui
pressió per baixar a les zones més
baixes). Pel que fa a l’enllumenat,
42 veïns van pagar per finançar
unes obres que no es van executar.
La junta es va dissoldre i va deixar,

segons explica Villá, 17 pessetes en
el compte i un deute acumulat de
27.000.000 pessetes.
NOVA JUNTA
Va ser l’any 1990 quan la nova junta
de compensació va proposar-se de
sanejar els comptes i cobrir les
despeses que havia contret l’anterior. L’objectiu era dotar la urbanització de tots els serveis (llum,
aigua, clavegueram...) perquè
l’Ajuntament en pogués fer la
recepció i la urbanització pogués
passar a ser una part del nucli de
Caldes.
En aquest llarg procés fins ara
s’ha treballat pas a pas per regularitzar la situació. Un fet que va ajudar-hi va ser la decisió que va
prendre la junta l’any 1990 per tal
que el Consell Comarcal de la Selva
es fes càrrec de la gestió de les
quotes de contribució dels veïns.
Això va suposar un avenç important
ja que fins llavors només pagaven
el 30% dels veïns.

Amb la recaptació es van
poder començar a fer obres com
fer arribar la xarxa elèctrica a les
llars. Això va ser l’any 1998 i fins
llavors els veïns havien hagut d’aconseguir la llum a través de generadors elèctrics. També es van fer
pous d’aigua i es van arreglar bombes fins que es va fer la connexió
amb la canonada d’aigües a través
de Rec Madral. Totes les obres així
com la progressiva construcció de
cases es van fer amb la “vista grossa” de l’Ajuntament ja que aquestes
actuacions no s’haurien pogut fer
sense haver regularitzat abans la
situació de la urbanització.
COL·LABORACIÓ AMB
ELS AJUNTAMENTS
En tot cas, la gent que viu a
Malavella Park valora positivament
la permissivitat i col·laboració de
l’Ajuntament en aquells temps
sense la qual la situació de precarietat de la urbanització s’hauria
allargat encara molts més anys.
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Els veïns expliquen que han
comptat amb la col·laboració dels
diferents consistoris tot i que durant
els anys 90s les relacions no van ser
fàcils. Al seu entendre, la mala gestió de la junta anterior i l’actitud
d’alguns dels seus antics membres
(que van organitzar alguna cassolada davant de l’Ajuntament) van
enrarir una mica l’ambient. No va
ser fins que es van consolidar les
relacions entre Ajuntament i junta
de compensació quan es fa reforçar
la col·laboració entre les dues bandes. Els veïns destaquen especialment la relació fluïda i profitosa dels
últims anys que ha conduït la urbanització de Malavella Park a veure el
final del túnel.
LES ESPERADES OBRES
D’URBANITZACIÓ
Efectivament, després d’anys d’esforç per eixugar deutes i d’oferir
uns serveis mínims ha arribat el
moment de fer el projecte d’urbanització que puja a uns 9.000.000
d’euros. Això suposa que a cada
parcel·lista haurà d’aportar uns
30.000?. Cal tenir en compte però,
que part d’aquests diners ja els han
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MALAVELLA PARK

anat pagant els veïns amb les seves
quotes i que el pressupost previsiblement anirà a la baixa. A més, la
urbanització es farà en dues fases i
de moment només se n’executarà
la primera, consistent en la zona on
actualment hi ha edificacions. La
segona fase s’havia de desenvolupar inicialment en una zona pròxima a l’entorn de Sant Maurici però
aquest fet i el valor natural de l’espai (una roureda) va fer que se’n
replantegés la ubicació i es traslladés en una altra zona de la mateixa
urbanització.
Ajuntament i Junta han acordat
que la urbanització es faci per cooperació. Això vol dir que serà el consistori qui es faci càrrec de licitar les
obres, cobrar i establir totes les relacions amb l’empresa constructora.
De moment, la Junta ja ha
aprovar la reparcel·lació i el mateix
haurà de fer l’Ajuntament a través

del ple municipal. Tot seguit es farà
la reparcel·lació i caldrà fer un
seguit de tràmits administratius
que donaran pas a la licitació i adjudicació de l’obra. S’espera que d’aquí a un any i mig les màquines ja
comencin les obres d’urbanització.
Els veïns estan convençuts
que quan s’hagin acabat tots els
tràmits, Malavella Park serà una
“preciositat”. És una urbanització
petita de només 300 parcel·les però
que són grans. Més d’un centenar
estan edificades i s’hi viu un
ambient molt familiar, ja que pràcticament tothom es coneix. El contacte amb la natura i la proximitat
amb Sant Maurici és un altre dels
al·licients.
Malavella Park espera doncs
amb il·lusió tancar anys i anys
d’esforç i sacrificis amb unes obres
d’urbanització que es veuen cada
cop més a prop. ■

vivències
VIDA DE PAGÈS
A CA L'AMARGANT
Per Albert Torrent
L'Enric i la Pilar són testimonis d'una forma de vida, la de pagès, que es
va acabant. Almenys, de la forma com ells la van viure. Vivien exclusivament del que els donava la terra i es conformaven amb el que tenien. Es
queixen que els governs els han abandonat i afirmen que no entenen la
forma de viure d'ara.
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Una excursió que considera
especial va ser quan una tarda van
agafar la bici i se'n van anar a
Tossa. Asseguts a la roca, van fer
un bon berenar amb pa, enciam,
tomàquets, pernil i llonganissa. Era
el pic de l'estiu i no hi havia ningú a
la platja. “Vés-hi ara a l'estiu!”
exclama l'Enric.
VIURE AMB EL QUE ES TENIA
L'Enric i el seu pare amb dos vedells

L'avi i el pare de l'Enric amb un porc

L'

Enric i la Pilar vivien de
menuts en dues cases
de
pagès
veïnes.
L'Enric, a ca l'Amargant
i la Pilar, a Can Vives Baix.
Expliquen, fent broma, que l'Enric
vivia a Caldes tirant cap a Vidreres i
que la Pilar vivia a Vidreres tirant
cap a Caldes.
En aquells varals i fins a Santa
Seclina hi havia, a la seva infantesa,
30 masos que vivien de la terra i
que estaven plens de mainada. A
l'hora d'anar escola, els que vivien
més lluny s'anaven trobant pel
camí amb els que estaven més a
prop de Caldes. Ca l'Amargant està
a uns 3 quilòmetres de Caldes i
l'Enric feia quatre vegades aquest
trajecte (12 quilòmetres cada dia)
ja que al migdia anava a dinar a
casa. La Pilar s'estalviava el trajecte a peu ja que pujava al camió de la
llet i els portava fins a escola.
Fora de l'escola hi havia temps
per a treballar i per a jugar. La Pilar
explica que “a pagès, tothom, des
del més petit al més gran, podia
col·laborar”. Recorda una de les
primeres feines que li van encomanar quan tenia 10 anys: s'havia
d'encarregar de donar de menjar
als conills. A l'hora de l'esbarjo,
amb poca cosa ja estaven satisfets:
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L'Enric, una de les seves germanes i els pares davant de la ca l'Amargant

“jugàvem a saltar la corda, a fet i
amagar, al palet, a cartes, voltàvem...”. Té el record viu de quan als
10 anys va quedar òrfena de pare.
La mare li va explicar la història del
Reis i li va comentar que a partir de
llavors s'hauria de confirmar amb
la nina que tenia. “Quan vaig marxar de casa per casar-me encara la
tenia i la hi vaig deixar”, explica.
L'Enric va deixar els estudis
als 12 anys ja que a partir d'aquesta edat ja no era obligatori l'ensenyament. Combinava la feina a Ca
l'Amargant amb altres feines per
encàrrec com cavar fesols on, treballant des que clarejava fins que
es feia fosc, guanyava 12 pessetes
al dia. També anava amb el pare a

pelar suros. Recorda que als 15
anys va comprar-se la seva primera bicicleta que li va costar 850 pessetes.
Amb la bici precisament recorda que es va poder bellugar més
fàcilment per Caldes i fins i tot,
més lluny, com ara Argimon o
Romanyà de la Selva. Recorda que
un amic li va proposar d'anar fins al
santuari de la Mare de Déu del
Mont (La Garrotxa). Van anar de
Caldes fins a Beuda (actualment, a
uns 60 quilòmetres de distància
per carretera) a través de camins
de carro i un cop allà, van pujar fins
al santuari a peu. Es van endur un
bon ensurt quan se'ls va creuar pel
camí un grup de cérvols!

La vida a pagès era austera ja que
gran part del que es guanyava es
reinvertia. La Pilar explica que amb
la mare baixaven al mercat a
Vidreres ben carregades de conills,
pollastres, ous i ànecs per vendre.
De tornada, anaven igualment
carregades, aquesta vegada però
d'arròs, oli, sucre, sabó, taronges...
“la mare era espavilada i amb
aquest intercanvi en teníem prou
per mantenir la casa”.
De la terra en treien blat que
portaven al forn de pa de Caldes i a
canvi del qual els donaven pa.
També cultivaven blat de moro i
ordi per al bestiar. A part, tenien
l'hort que els donava productes de
temporada. Era una economia que
no permetia grans luxes però alhora tenia una relació estreta amb la
terra i amb l'entorn. La mare de
l'Enric resumia aquesta forma de
viure en un lema: “Treballar, estalviar i aprofitar”.
EL VALOR DEL BOSC
Una avantatge d'aquells temps és
que abans el bosc tenia un valor. A
casa de l'Enric, cada setmana
duien 60 feixines de bruc al forn de
Can Tornavell, al carrer Major i van
estar 20 anys portant 2 escombres
cada dia al balneari Vichy Catalán.
Les rabasses del bruc servien per
fer pipes o bé com a combustible
per a cremar a les llars de foc.
També esporgaven els pins cada
quatre o cinc anys per portar llenya
al poble i alguna vegada també
anaven a pelar suros per encàrrec.
Una font d'ingressos molt important eren els bolets, que anaven

La Pilar i l'Enric quan encara s'havien de casar

ben pagats. L'Enric explica que la
seva mare hi anava i que les seves
germanes es van comprar el vestit
de casament gràcies al que van
cobrar per recollir aquest producte
del bosc. Afirma que arribava a
sortir un camió ple de bolets cap a
Barcelona i allà els esperaven amb
candaletes ja que els pinetells de
Caldes tenien molt bona anomenada. “Això sí, els bolets només els
recollíem els pagesos, no és com
ara que et passeges pel bosc i et
trobes boletaires per tot arreu!”,
exclama. El fet que se'n tragués un
rendiment feia que fins i tot hi
hagués disputes per la llenya però,
per altra banda, contribuïa que el
bosc fos net i no com ara, “que per
norma general està brut”.
TEMPTATS PEL CONTRABAN
Qualsevol ajuda econòmica complementària era bona i hi havia
gent que s'avenia a fer contraban.
De matinada, i en cales rocalloses i
de difícil accés, de Tossa i Lloret de
Mar, hi havia barques que deixaven
productes de contraban, com ara
tabac o joies. Feien falta persones
que carreguessin la mercaderia i la
pugessin fins a la carretera on els

esperava un camió que s'enduia el
material. Les masies de Caldes
eren de les més properes abans
d'arribar a la costa i un dia, Ca
l'Amargant va rebre la visita d'un
home que proposava al pare i a
l'Enric de recollir material de contraban. L'oferta era temptadora ja
que oferia 500 pessetes per una nit
quan, per tenir-ne una referència,
cobraven tan sols 35 pessetes per
pelar suros tot un dia. Malgrat la
proposta llaminera, el pare era
prudent i va renunciar-hi. Per contra, un oncle de l'Enric s'hi va avenir però va tenir la mala sort que la
mateixa nit va ensopegar i la
Guàrdia Civil el va enxampar. El van
apallissar perquè els donés informació i el van deixar anar. La Pilar
explica que a Vidreres hi ha via
força complicitat amb les màfies i
que la Guàrdia Civil també n'obtenia beneficis a canvi de fer la vista
grossa.
EL BUTÀ I LES VAQUES
La implantació del butà com a
combustible principal va fer que les
llars i els negocis anessin deixant
d'utilitzar la llenya i això va fer que
el bosc ja no fos rendible. A Ca
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l'Amargant es van haver de replantejar la situació i buscar una nova
font d'ingressos. I van arribar les
vaques.
La família de l'Enric ja en
tenien quatre o cinc que feien servir per treballar la terra però a
finals dels anys 40 van comprar un
cavall que es va ocupar d'aquestes
tasques. Va ser llavors quan les
vaques es van destinar a la llet.
L'Enric recorda que va començar portant cada dia en bici 25 litres
de llet a Cal Ferrer Eloi, a la cantonada de l'Avinguda de Sant Maurici
amb el carrer Nou. Allà, els pagesos del poble hi deixaven la llet i un
camió de la RAM, l'empresa lletera
de Vidreres, la recollia. Més endavant va augmentar la producció i la
demanda i l'Enric en portava 50: un
pot al davant i un altre al darrera.
Encara més endavant, la família
portava 75 litres. Era el pare qui en
baixava 25 el vespre del dia abans i
ell continuava baixant-te els 50 en
bicicleta. Quan la producció de llet
va anar augmentant a Ca
l'Amargant i voltants, un pagès que
tenia tractor va oferir-se per recollir la llet de la zona i baixar-la al
poble. Finalment, va ser la mateixa
RAM la que enviava la cuba i carregava la llet de les cases de pagès.
Tornant als inicis, les primeres
vaques donaven uns 11 litres al dia
però els controls de sanejament
van fer que les haguessin de vendre
i comprar-ne de noves ja que gairebé totes tenien una malaltia anomenada tuberculina. Els esforços
per tirar endavant el negoci van ser
molts ja que tenien les vaques a la
casa mateix i van fer una cort a part
on van tenir fins a 16 vaques. A mitjan anys 80 van construir una sala
de munyir on van arribar a tenir
unes 25 vaques i en aquella època
van instal·lar un frigorífic que els
va ajudar a conservar la llet.
Un nou repte va ser l'entrada a
la Unió Europea, que va suposar
l'establiment de quotes lleteres: “a
cada explotació lletera ens tocava
vendre tants litres de llet. Si les
vaques en feien més, les plantes
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Tant l'un com l'altre estan
orgullosos de la vida que han dut i
això ja és un gran què. Segur que
han tingut una vida sacrificada i
plena de dificultats però me'n vaig
amb la impressió que el seu era un
sistema de vida que en alguns
aspectes estava més en contacte
amb la natura i amb la gent, que
era més racional amb l'entorn i que
permetia ser més conscients del
nostre pas per la Terra. I recordo
les paraules de l'Enric: “Nosaltres
treballàvem molt però mentrestant
cantàvem i xiulàvem. Ara la gent
corre i corre!”. ■

Ca l'Amargant actualment

lleteres no les volien o les compraven a un preu molt baix”, explica
l'Enric.
En aquell moment, una sortida
que es van trobar l'Enric i la Pilar
va ser vendre la llet a granel casa a
casa. Primer en moto i després en
furgoneta van repartir llet fins a un
punt que en venien fins a 100 litres
cada dia amb l'ajuda de la seva filla
Montse. Diuen que no era gaire
legal però que de llet n'hi compraven tant el sergent de la Guàrdia
Civil, com el veterinari com el
metge de Caldes.
MANCA DE SUPORT INSTITUCIONAL
La Pilar explica que no entenen
com han evolucionat els preus dels
cereals i de la llet: “nosaltres vam
comprar el tractor per 200.000
pessetes fa 40 anys i ara un de nou
en val 5.000.000. En canvi, l'ordi, el
blat i la civada estan al preu de fa
20 anys! Si unes coses s'apugen de
preu, no haurien de pujar també les
altres?” La Pilar afegeix que “l'ofici
de pagès és l'únic, juntament amb
el de pescador, que no marca el
preu del seu producte. Portes la
vaca a l'escorxador i et diuen que
te'n donaran tant i si ho acceptes
bé i si no, te'n vas a casa amb la
vaca. Hi ha una fluctuació amb el
preu del bestiar que no entenem”.

vivències

Una altra cosa que no entenen
l'Enric i la Pilar són els documents
que es demanen actualment per
tenir vaques: “has de fer paperassa
fins i tot per fer una passa. Les
vaques tenen 3 carnets d'identitat
on es contempla on i quan han nascut, les malalties... Hi ha una carpeta grossa referent a cada vaca!”.
L'Enric afegeix: “Abans, per portar
un vedell a l'escorxador n'hi havia
prou amb una corda. Ara hi has d'anar amb un feix de papers! Ens han
fet avorrir el negoci amb tanta
paperassa”.
La Pilar reconeix que hi ha
certes coses que els han superat:
“ara tot es fa amb ordinador però jo
no m'hi he volgut trencar el cap”.
NO HI HA RELLEU GENERACIONAL
La Pilar i l'Enric estan jubilats i el
seu fill petit, en Jordi fa algun treball al camp però ara per ara no té
intenció de dedicar-s'hi. Els sap
greu però ho entenen i saben que,
en el fons, té raó. Dels 30 masos de
la zona que vivien de la terra ja no
en queda cap a parts d'ells. “I
nosaltres perquè estem jubilats!”,
diu la Pilar que afegeix que “això
consola perquè veus que passa a
cada casa”. A la casa, malgrat tot,
encara hi ha bestiar ja que arrenden les instal·lacions a tercers.
Això els reconforta ja que dóna vida

El cobert amb el tractor i altres estris del camp.

al mas: “no fa tanta pena veure que
hi ha activitat”. Per altra banda,
“mantenim el dret a tenir vaques en
el cas que el negoci de la llet millorés, en Jordi s'ho repensés i volgués
continuar el negoci”, diu la Pilar.
“NO ENTENEM LA VIDA D'ARA”
A Ca l'Amargant veuen que el
jovent vol treballar menys i guanyar
més i no estar lligats els caps de
setmana pendents del bestiar.
Expliquen que “nosaltres
mai no vam anar enlloc i no ens
vam avorrir. Només algun dia vam
anar a la platja pels nens. Alguns
amics se'n van de vacances. A
pagès no s'ha entès mai això. Els
horaris els marca la feina i de feina
sempre n'hi ha. Abans no guanyàvem gaire però no gastàvem gens
perquè ens regíem per un lema que
deia “no gastis més del que no
tens. Si teníem pensat de fer alguna millora en la maquinària o a la
casa i hi havia diners, ho fèiem i si
no, ho deixàvem per l'any següent.
Abans, et conformaves amb el que
tenies. Ara no”. Sobre la crisi
actual no entenen que la gent no
tingui feina: “nosaltres sempre
n'hem tingut”. L'Enric diu que “tinc

80 anys i he fet moltes feines de
pagès. No n'hi ha hagut cap que no
m'hagi agradat. A qui li agrada treballar, al camp no s'avorreix mai. Si
tornés a néixer, hi tornaria a passar”,
afirma
categòricament
l'Enric. La Pilar matisa: “sempre
que no hi hagués tanta burocràcia!”.
La Pilar i l'Enric no es volen
moure de ca l'Amargant. L'Ambient
de pagès i estar en la natura és la
millor distracció. Si poses en un pis
les persones grans que han viscut
a pagès, al cap de poc temps es
moren”, afirma l'Enric.
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CINEMA
EASTWOOD, Clint
Gran Torino. 2008

CLUB DE LECTURA

l divendres 5 de novembre a
la biblioteca ens visitava
Joan Cavallé (Alcover,
1958). Al club de lectura
havíem escollit la seva obra de teatre “Peus descalços sota la lluna
d'agost” (Arola, 2009). Vam llegir
una selecció d'escenes i després
tothom va donar la seva opinió

E

sobre aquest text tan dolorós però
també tan necessari.
El mateix autor ens en fa una
introducció al nostre bloc que us
reproduïm:
“En un paratge aïllat, muntanyenc, apareixen unes restes humanes. És el començament d'aquesta
història que es planteja la necessitat de recordar amb l'únic objecte
de saber la veritat. Aviat, les restes
trobades van donant informació
sobre el que va passar. Les persones a qui van pertànyer van ser víctimes de la passada guerra.
Assistim a l'exhumació d'aquests
bocins de passat mentre se'ns
mostren els ecos dels fets que van
ocórrer, que han quedat impregnats en l'espai, però que resten
invisibles per als personatges.
Només els espectadors de teatre
tenen el rar privilegi de veure-ho
tot. Realitat i fantasma. Així, l'obra
discorre de manera dual. Com una
investigació i, alhora, com un ritual.

Un i altre tenen com a objectiu restituir la veritat. Ara bé, aquesta
veritat s'escapoleix amb enorme
facilitat. La gent ha superat el passat amb l'oblit i ara es nega a recuperar la veritat.”
Joan Cavallé és un escriptor
prolífic. Destaca com a autor de
teatre i de narrativa. Algunes de les
seves obres es caracteritzen per la
seva originalitat i aporten una visió
diferents de la dramatúrgia més
tradicional mitjançant escenes
impossibles o microteatre. A la
biblioteca hi podreu trobar alguns
dels seus llibres.
Si voleu seguir les lectures,
activitats i altres informacions del
club de lectura podeu accedir al
nostre bloc. Aquest espai virtual és
obert a tothom i us agraïrem els
vostres comentaris i aportacions.
http://www.bibgirona.cat/blogs/clu
b-de-lectura-caldes. ■

RECOMANACIONS
LLIBRE
ANTONI MARÍ
“Han vingut uns amics”
Tusquets, 2010
Us volem recomanar un
llibre trist, melangiós i
alhora tendre i vital. No
és una lectura per evadirnos o per passar l'estona,
però creiem que també hi
pot haver moments per la
solitud i la reflexió sobre
nosaltres mateixos. “Han
vingut uns amics” és un
llarg poema d'Antoni Marí
sobre l'existència, més
ben dit, sobre la fragilitat
de l'existència, un fet que
ens condueix cap al
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coneixement d'un mateix,
de “la pròpia contingència: / el dolor, la soledat,
la pèrdua, la incapacitat, /
les intermitències del
meu cor”. Des del cor,
des de la sinceritat, des
de l'emoció. El protagonista, allunyat del món
per culpa d'una greu
malaltia, aprofita la seva
involuntària solitud per
iniciar un viatge interior
que comparteix amb el
lector. El seu retir es converteix en un espai de
reflexió.
La visita dels seus
amics i del metge és l'excusa que fa servir el protagonista per parlar

sobre ell mateix. És el
seu contacte amb el món
exterior, tan allunyat d'ell
en aquests moments.
Una vivència que s'expressa a través de la poesia, aquest “lloc per ano-

menar les coses” que
“determina les formes
del pensament i les lleis
que el regeixen”.
Contradiccions i reiteracions donen realisme i
autenticitat a un text on
molts dels nostres sentiments hi són reflectits.
“He fet rodar la cadira
fins a la finestra i he
mirat cap enfora:
la pluja sembla que trenqui els vidres, el vent fa
tremolar els arbres,
però no es veu res.
La nit ha caigut sobre
nosaltres.
Ens queda l'esperança
del migdia de demà” ■
Mercè Barnadas

Amb un director com
Clint Eastwood sobren
les paraules: pel·lícules com “Sin perdón”
(1992) o “Million Dollar
Baby” (2004), magníficament dirigides i
interpretades,
ens
mostren sens dubte un
dels millors directors
que tenim avui en dia.
El protagonista de
“Gran Torino” (2008),
en Walt Kowalski (Clint
Eastwood) és un vidu
rondinaire, veterà de
guerra, a qui ni els
seus fills aguanten. El
seu bé més preuat és
un Gran Torino, un
cotxe del 1972 que és
una autèntica peça de
museu. Carregat de
prejudicis, veu amb
rebuig com els immigrants s'instal·len al
seu barri i, encara pitjor, una família oriental
just al costat de casa
seva. Però quan el fill
adolescent d'aquesta
família intenta robar-li
el seu tresor, en Walt
intentarà ajudar el jove.
I, en contra de la seva
voluntat, es veurà submergit en la vida i les
costums de la família
del noi; fet que el portarà a intentar protegirlos de la colla de bergants que ronden pel
barri i a enfrontar-se als
seus propis prejudicis.
Marta Feliu

MÚSICA
ROGER MAS
A la casa d'enlloc
Després del misticisme
de
“Les
cançons
tel·lúriques”, Roger
Mas torna al pop - rock.
Aquesta afirmació no
és del tot certa perquè
el món del músic solsoní és molt més ampli
que això. Podem trobar
sí, cançons més rockeres però també altres
amb ressons jazz,
country, psiquedèliques, contemporànies,
de cantautor i una
cançó amb cobla “El
dolor de la bellesa” que
fa posar els pèls de
punta. La primera part
dels disc és més tranquil·la mentre que l'última és més enèrgica.
Per tornar a la intimitat
amb “Saltimbanqui”.

Destaquen el “hit” “El
calavera”,
l'enèrgica
“Foc a l'obaga”, l'homenatge de “La caseta
d'enlloc” a músics de la
nova cançó a l'estil de
“Qualsevol nit pot sortir
el sol”, la delicada i fràgil “Les tres germanes”,
“Tanco els ulls - obro els
ulls”... Ben pensat, no hi
ha cançons que destaquin sobre les altres i,
per tant, us les recomano totes.
El setè disc confirma
Roger Mas, si encara
n'hi havia algun dubte,
en un referent de la
música catalana i en un
dels músics més personals i amb un bagatge més consistent.
Deliciós. ■
Albert Torrent

SELECCIÓ DE NOVETATS
Per a més informació visiteu el nostre web:
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/caldes-de-malavella

LLIBRES
CUINA
DURAN, Núria.
“Melmelades casolanes 80 receptes que surten bé”
(Cossetània, 2010)
FICCIÓ
BERMAN, Sabina.
“La noia que es va capbussar endins el cor del món”
(Alrevés, 2010)
DENNIS, Patrick.
“La tieta Mame”
(Quaderns Crema, 2010)
FOLLET, Ken.
“La caiguda dels gegants”
(Rosa dels Vents, 2010)
GUENASSIA, Jean-Michel.
“El Club dels optimistes
incorregibles”
(Edicions 62, 2010)
MANKELL, Henning.
“Tea-bag”
(Tusquets Editors, 2010)
MONTEAGUDO, David.
Marcos Montes.
(Acantilado, 2010)
PLANAS, Pau.
“La ciutat de les finestres”
(Accent, 2010)
SEE, Lisa.
“Les noies de Xangai”
(Edicions 62, 2010)
SERÉS, Francesc.
“Contes russos”
(Quaderns Crema, 2009)
SOLANA, Teresa.
“Negres tempestes”.
(La Magrana, 2010)
TAMAS, Gellert.
“L'assassí del làser”. La
Campana, 2010
VARGAS LLOSA, Mario.
“El Sueño del celta”.
Alfaguara, 2010
VILLARÓ, Albert.
“La primera pràctica”
(Columna, 2010)
NO FICCIÓ
“Disseny gràfic i disseny
web” (Eumo, 2010)
BILBENY, Norbert.
“¿Què vol dir integració?”
(La Magrana, 2010)

CARLES RAMENTOL, Núria.
“A pagès” (Salòria, 2010)
ESTÉVEZ CASABOSCH, Marc.
“El secret dels rovellons”
(Ara llibres, 2010)
NASH, Mary.
“Treballadores: un segle de
treball femení a Catalunya
(1900 - 2000)” (Generalitat
de Catalunya, Departament
de Treball, 2010)
PUIG, Fermí.
“Els 60 canten en català”
(Pagès, 2010)
JUVENIL
RUSHDIE, Salman.
“Haroun i el mar de les històries” (Bromera, 2010)
I N FA N T I L
BRENIFIER, Oscar.
“Per què no puc fer el que vulgui?” (Estrella Polar, 2010)
DORION, Christiane.
“Com funciona el món? - Una
guia pràctica del nostre increïble planeta” (Cruïlla, 2010)
FERRÁNDIZ, Elena.
“El abrigo de Pupa”
(Thule, 2010)
HOFFMAN, Mary.
“El gran llibre de les famílies”
(NO FICCIÓ) (Intermón Oxfam, 2010)

ROCA, Maria Mercè.
“El llop Pepito passa molta por”
(Barcanova, 2010)

DVD
COIXET, Isabel.
“Mapa de los sonidos de
Tokio”
EASTWOOD, Clint.
“Gran Torino”
FASSBINDER, Rainer,
Werner. “Todos nos llamamos Alí”
JUGNOT, Gérard.
“Monsieur Batignole”
MIHAILEANU, Radu.
“El concierto”
VINTERBER, Thomas.
“It's all about love”
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UNA BORSA DE TEMPS,
NOVA PROPOSTA PEL
JOVENT DE CALDES

NOUS PROGRAMES,
NOVES VEUS A CALDES FM

L'ESPAI JOVE CA LA
ROMANA ESTRENA
PÀGINA WEB
oincidint amb la celebració del segon
aniversari de Ca La Romana, l'Àrea de
Joventut de Caldes va presentar el nou
web. Així, després de diverses setmanes de
treball, el 6 de novembre, Ca la Romana va
estrenar un portal a la xarxa on el jovent de
Caldes pot trobar les activitats juvenils que es
duguin a terme al poble, però també a bona
part de la comarca de la Selva.
A part d'una agenda detallada, però, l'espai
web de Ca La Romana (www.espaijove.caldesdemalavella.cat) vol ser també un espai on el

C
El programa es complementa
amb un perfil de cada personatge
que fa en Mateu Ciurana. Tenim
una bona llista per anar convocant,
però s'admeten propostes.

ESPURNES (dilluns i dijous a

Pepita Rosell amb els responsables del programa DCaldes, Josep Delemus, Anna Maria Vilar i
Mateu Ciurana.

la reincorporació dels programes habituals de la
nostra ràdio, aquesta temporada la graella de programació s'enriqueix amb 3 noves
propostes: Hora Jove, un programa
fet pels alumnes de l'Institut de
Caldes. DCaldes, un espai destinat
a recollir la memòria oral de la
gent del poble i Espurnes, un espai
literari d'Àurea Farssac.

A

HORA JOVE (dimecres a les 7
de la tarda i dissabte a migdia).
És una proposta setmanal totalment elaborada per alumnes de
l'Institut de Caldes sota el guiatge
de la Professora Fanny Jacquot. En
cada programa, un equip de 4 o 5
alumnes fan un recull de notícies
de d'Institut, desenvolupen un
tema del seu interès i fan recomanacions de llibres, pel·lícules, jocs
d'ordinadors, música. A la ràdio

ens sembla que aquest programa
pot ser una bona pedreda per a
nous col·laboradors. Per altra
banda, des del servei de Joventut a
Ca la Romana, també s'estan fent
tallers destinats a fer conèixer la
ràdio als joves i obrir-los la porta
de l'emissora municipal.

DCALDES

(dimarts a 2/4 de 9 i
diumenges a les 11 del matí). Aquest
nou programa, amb vocació de fer un
bon arxiu sonor amb les vivències de
la gent de Caldes, és responsabilitat
d'en Josep Delemus i l'Anna Maria
Vilar. Cada setmana porten a la ràdio
una persona de Caldes -tant si hi ha
nascut com si hi ha vingut a viureper a conversar distesament de les
seves vivencies al poble.
Els primers convidats que han passat per l'estudi de la ràdio han
estat la Pepita Rosell, en Pere
Balliu i en Ventura Cantó.

les 7 de la tarda i dissabtes i diumenges a les 10 del matí).
Àurea Farssac ens proposa en
aquest breu espai literari gaudir de
diferents textos literaris. Contes,
poesies. Alguns, referits al poble.
A més d'aquestes novetats, la
graella segueix emetent els seus
clàssics programes Altell sardanista, Càlida Caldes, Draps nets,
Ones solidaries i Caldes FM
esports, el programa d'informació
municipal L'Alcalde a la Ràdio i la
transmissió dels plens municipals,
a més dels musicals Ruta66, El
Club del Country, Insession i
Kosmos.
A partir de gener s'estrenarà un
nou programa musical titulat
Sessions, que promet ser molt
interessant. Però d'això ja us en
parlarem en el proper Aquae.
Recordeu que podeu escoltar el
programes de la setmana a
Internet, a:
www.caldesdemalavella.cat/caldesfm

No perdeu sintonia!!!
Caldes FM
EMISSORA MUNICIPAL DE CALDES

arlar d'intercanviar coses sense pensar en donar o
rebre moneda pot semblar un pèl estrany avui en dia.
Tanmateix, amb la idea que no sempre és necessari
utilitzar els diners, l'espai de joves Ca la Romana ha organitzat la primera borsa juvenil del temps. El funcionament
del projecte és prou senzill: cada persona s'inscriu en una
llista a la mateixa Ca La Romana afegint alguna activitat
que podria oferir a una altra persona (aprendre a tocar instruments, fer-li massatges, cangurs,...) durant una hora a
la setmana. Al mateix temps, aquesta persona apunta
també alguna o algunes activitats que li agradaria fer o
aprendre de forma setmanal. Tot seguit, a través del control
i el coneixement dels tècnics es busquen coincidències
entre els participants. Una vegada, la persona inscrita troba
una persona a qui oferir el seu servei i una altra de qui pot
aprendre el que desitja, la borsa s'engega i a poc a poc va
aconseguint arribar a més públic.
Tot plegat fa que si el jovent s'apunta i utilitza la borsa,
es vagi creant una llarga llista de persones disposades a
intercanviar activitats i aprenentatges amb altra gent sense
que el poder adquisitiu dels usuaris de la borsa tingui cap
mena d'influència.

P

VINE AL JAN 2010
nguany, l'Àrea de
Joventut organitza
una nova edició del
JAN (Jocs i activitats de
Nadal). Tindrà lloc els
dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre; de 3 a 7 del
vespre al pavelló d'esports.
La programació està
pensada a partir de dies
temàtics. Cada dia s'hi
prepararan tallers, activitats i actuacions relacionades amb cada temàtica. Hi haurà un dia dedicat a l'esport en el qual
participaran les entitats esportives del municipi. El medi
ambient també serà una temàtica de treball per l'edició del
JAN 2010 amb un munt d'activitats interessants que tractaran el respecte cap al nostre territori.
Cada dia, hi haurà un espectacle d'animació infantil que
tancarà la jornada.
Més informació al butlletí del JAN 2010. ■

E
jovent caldenc pugui trobar tota mena de
materials i recursos relacionats amb temes
que els preocupen com ara l'educació, la formació, l'habitatge, el treball o la cultura.
D'aquesta manera, el portal no pretén ser
només un espai de difusió de les activitats
juvenils que s'organitzin a Caldes sinó també
una fórmula per facilitar informació interessant i imprescindible que fins ara només es
podia trobar a Ca La Romana. Un cop consolidada i de cares a 2011, l'espai web inclourà
també una intranet on els nois i les noies de
Caldes podran interactuar (xerrar, discutir,
compartir coneixements, vídeos,...).
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ESCOLA SANT ESTEVE

UN NOU CURS S'INICIA, AMB NOVES
EXPECTATIVES I ALGUNS CANVIS
ls nens i nenes d'Educació Infantil hem
engegat un projecte sobre el bosc i hem
après moltes coses dels pins, les alzines
sureres, els roures i els bolets. Per això hem fet
una sortida al bosc on hem pogut experimentar i
observar la natura de manera més propera.

E

ls alumnes de 1r i 2n de cicle inicial, el 18
d'octubre, vam fer una sortida fins a Sant
Maurici. Va ser una trobada amb l'escola de
la Benaula on es van fer jocs esportius i altres
activitats referents al projecte interdisciplinar de
l'escola sobre les “Rutes per Caldes”

E

ESCOLES OBERTES DE NADAL I FEBRER:
TOT A PUNT!
Mares i pares!
urant l'inici de curs hem
estat preparant les activitats
socioeducatives que us ajudaran a conciliar les vacances de
Nadal i la nova setmana blanca de
febrer amb els horaris laborals.
Molt probablement, quan llegiu
aquestes línies, el Casal de Nadal
ja estarà en funcionament, obert a
tots els nens i nenes de 3 a 12 anys
(1999-2007), durant els dies 23 i 24
i del 27 al 31, en horari de 9 a 1, o
de 9 a 15 amb dinar (el menjar es
cuina a l'escola) amb l'opció d'acollida matinal de 8 a 9. I ja tenim
ideat, també, en el marc de les
Escoles Obertes, el casal de febrer,
del 28 de febrer al 4 de març, que
ampliarà l'oferta horària fins a les
5 de la tarda, i que també es durà a
terme en el nostre centre. Rebreu
la informació detallada durant el
mes de febrer i podreu consultar-

D

ls dies 13,14 i1 5
d'octubre,
els
alumnes de 4t
vam anar a una casa de
colònies que es diu La
Cot. És a prop de Santa
Pau, a un poble situat a
la comarca de la
Garrotxa, on hi ha
molts volcans. Durant
aquests 3 dies a la casa
de colònies vam fer
moltes activitats, com
tir amb arc, rocòdrom,
vam fer un volcà de
fang i també un cistell. A La Cot hi havia cavalls de diferents colors. L'últim dia vam fer una ''disco''.

E
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l 21 d'octubre els/les alumnes de cicle
superior, van anar al teatre de Caldes a
veure l'obra de teatre en anglès
“Frankestein”. Va ser molt divertida i alguns/es
de nosaltres vam pujar a l'escenari per participar de l'obra. ■

E

ho i imprimir-vos el full d'inscripció des del nostre web.
Pel què fa a la nostra escola, ens
agradaria destacar les novetats
d'enguany del servei de menjador.
D'una banda, el menjar ecològic.
Seguim apostant per la iniciativa de
Tot Oci, iniciada durant el curs passat, d'anar introduint cada vegada
nous aliments ecològics de forma
progressiva, productes alimentaris
ecològics que ens asseguren una
dieta equilibrada basada en els productes locals, estacionals i de qualitat i, tot plegat, sense increment
del preu del menú. Vam començar
introduint els llegums (cigrons,
llenties, fesols..), el iogurt natural i
ara les fruites i verdures, que ja són
de producció ecològica. En segon
lloc, amb la voluntat de garantir
una bona higiene dental entre els
usuaris del servei de menjador, a
partir d'aquest mes de desembre
hem iniciat l'hàbit de rentar-se les

dents després de dinar. Cada dia
després de l'àpat, els nens i nenes
recullen el seu estoig i acompanyats d'un/a monitor/a, fan una bona
rentada de dents. Així doncs, entre
els brillants somriures dels nens i
nenes i la decoració de tardor amb
què els monitors i monitores han
decorat el nostre menjador, fa goig
de veure!
Del Pla Català de l'Esport
també ens agrada parlar-vos-en,
perquè el fet que any rere any
n'augmenti el nombre d'inscrits,
ens confirma l'encert de la proposta endegada ja fa uns anys. Aquest
curs, d'entre totes les modalitats,
en destaquem l'èxit de les activitats
de circ (malabarismes) i de taijutsu. D'aquestes i d'alguna més, en
volem organitzar una exhibició
durant la festa de final de curs.
Però d'això, ja us n'anirem parlant
més endavant. ■
Que passeu unes bones festes!
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ESCOLA BENAULA
quella setmana era la setmana especial de la tardor.
Vam celebrar la castanyada el divendres 29 d'octubre.
Aquell matí vam anar a comprar els ingredients per fer
els panellets que són: farina d'ametlla, patates i moniatos,
sucre, llimona, cola-cao, ametlla i coco. Els panellets van
sortir molt bons!
Per la Castanyada van venir els gegants. Ens van
donar les castanyes i ens les vam cruspir. Va ser un dia
molt especial!! ■

A

Els alumnes de Segon
de l'escola La Benaula

Coent castanyes

AMPA DE L'ESCOLA LA BENAULA

LA CASTANYADA
a dies que ha començat la
tardor. Això significa veure
les fulles seques al terra,
menjar moniatos, magranes i...
castanyes. A la llar volem transmetre les festes populars catalanes. La primera festa que hem
viscut a la llar ha estat la
Castanyada.
El dimecres 27 d'octubre, a la
tarda, vam celebrar-la. A primera
hora de la tarda, un gran nombre
de familiars van començar a
coure les castanyes. De sobte, va
arribar la senyora Castanyera. Li
vam cantar les seves cançons
preferides: Quan és el temps de
menjar
castanyes,
Marrameu, M'agrada la tardor... i ella, tot ballant, ens
va obsequiar amb les primeres
castanyes
ben
“torradetes”. Eren boníssimes, tot i que estaven molt i
molt “calentes”!!!
A partir de les 5 van
començar a arribar totes les
famílies que anaven recollint els
seus fills/es a les seves aules i
després sortien cap al pati a

F
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omplir la seva paperina de castanyes. La castanyera no donava
l'abast de tantes i tantes paperines. Vam acabar la festa tots plegats menjant castanyes i ballant
al pati.
Per finalitzar volem agrair a la
colla sardanista el fet de deixarnos any darrera any la torradora
de les castanyes i, sobretot,
agrair a la nostra castanyera particular, la iaia Paqui, que no té
mai un no per a nosaltres i que, a
més, amb la seva simpatia ens fa
passar una estona molt i molt
agradable. Moltes gràcies!!! ■

vui us explicarem una mica
els projectes que té l'AMPA
per aquest Nadal i per a la
Setmana blanca. Ens hem posat
d'acord amb l'AMPA del CEIP Sant
Esteve i hem acordat que farem les
dues coses conjuntes ja que és bastant més lògic actuar amb solidaritat. Creiem que, tant els nens i
nenes de les dues escoles com els
pares i professors formem part d'un
mateix entorn i d'un mateix poble i
què millor que poder actuar conjuntament! No hi ha d'haver rivalitats
entre les dues escoles ni entre els
nens i nenes.
Per tant, si no hi ha canvis, tant
el Casal de Nadal, com la Setmana
blanca es faran al CEIP Sant Esteve,
que disposa d'uns equipaments
més adequats, menjador, espai per
si plou...
I ara us parlarem d'una bona
notícia amb la seva part negativa,
com en totes les coses: La primera
setmana de novembre, l'AMPA va
estar convidada per la direcció de
l'Escola a una presentació tancada
del projecte de la nova Escola La
Benaula. En la reunió hi havia presents
els
membres
del
Departament d'Educació i de l'equip
educatiu i de l'AMPA. Realment, el

A
La castanyera Paqui

Cantem amb la castanyera

Mengem les castanyes tot junts

projecte és fantàstic i serà una
escola molt bonica. La part negativa
és que ens van comunicar que les
obres no començaran el gener del
2011, tal com ens havien indicat
anteriorment, si no al setembre del
mateix any. Amb això, retardem la
inauguració ja que es preveu que
estarà acabada el juny del 2012.
Agraïm un cop més la implicació
de l'Ajuntament durant aquest estiu
per facilitar que l'inici del curs es
pogués fer adequadament però els
animem a continuar amb aquesta
implicació i dedicació ja que hi ha
diversos temes que s'arrosseguen
des de principi, com són: la falta de
potència en el corrent elèctric, la
pobresa de les instal·lacions del pati
(l'escola ha comprat una porteria i
una cistella que estan per col·locar,
després de nombroses peticions) i, en
general, una manca d'atenció envers
la nostra escola, les nostres demandes, peticions i mancances. Un altre
exemple d'aquestes mancances és la
falta d'indicadors al poble que assenyalin l'existència de l'Escola La
Benaula, però ben segur que no se
n'havien adonat i amb la bona voluntat, quedarà ben aviat resolt!
L'Escola, juntament amb pares i
mares, està endegant el projecte de

convivència, un punt molt important
per al desenvolupament personal
dels nostres nens i nenes i us animem a col·laborar-hi quan sigui el
moment.
Actualment
s'estan
assentant les bases del projecte,
encara que ja funciona des de l'inici
del curs.
Un altre tema important del què
us volem parlar són les eleccions al
Consell Escolar, que es celebren a
totes les escoles aquest any. Un
punt a remarcar és que a causa del
creixement continu de la nostra
escola, aquest any augmenta el
nombre de pares i professors al
Consell Escolar.
Apuntem també que, com cada
any, l'AMPA va col·laborar amb l'escola, comprant i coent les castanyes
per als nostres infants, però... d'això
ja us en parlen ells.
Finalment, us recordem que
podeu trobar tota la informació
referent a l'AMPA, en el nostre bloc:
http://ampaceiplabenaula.wordpress.com. Podeu també consultar
el web de l'escola per informar-vos
de coses referent als vostres fills:
www.xtec.cat/centres/b7008781
Animeu-vos a visitar els blocs de
les aules, són realment molt interessants!!!■
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SES CALDES
DONES PER CALDES

QUÈ HEM FET?
l divendres 17 de
setembre, es va fer la
xerrada informativa
“Pilates mat”, a càrrec
d'Esther Caparrós.
Ens va explicar d'una
manera molt entenedora i amena la
base del mètode Pilates: és la combinació de la respiració i els moviments. Aquests exercicis relaxen la
musculatura que més es carrega i
treballa les zones que menys exercitem en el nostre dia a dia.
Independentment de la forma física de cascú, es pot seguir aquest
mètode, ja que els exercicis són

E

PROGRAMA
DE RÀDIO
En aquest curs ha començat una
iniciativa promoguda per la professora Fanny Jacquot, que consisteix
en confeccionar i emetre un programa de ràdio preparat amb
alumnes del nostre centre. El nom
del programa és Hora Jove i s'emet
en la freqüència 107.9 FM, els
dimecres a les 7 de la tarda i els
dissabtes a les 12 del migdia. Es
tracta de tota una experiència que
van fent cada mes amb la col·laboració de Ràdio Caldes de Malavella.

SORTIDES
DE TUTORIA
Durant el primer trimestre fem una
sortida que s'anomena de tutoria
amb la que es promou uns valors
més específics que els que es treballen dins de l'aula, en un clima
més distès que permet gaudir de
tot un dia de convivència amb l'alumnat i el professorat, sense cap
altra finalitat que la d'estar junts.
Cada curs organitza la seva sortida.
En concret, els alumnes de 3r van
anar l'octubre passat a l'estany de
Sils i van poder visitar tot l'entorn.
Els de 4t es van traslladar a
Arbúcies. Volien aprofitar l'anada i
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visitar els tallers de construcció d'autocars i el procés de
producció. Els dies 24 i 26 de
novembre es va organitzar
una anada en bicicleta a l'ermita de Sant Sebastià, amb
els alumnes de 2n cicle i els
de 1r cicle respectivament. A
més de ser una sortida de
tutoria, també té com a objectiu
fomentar l'ús de la bicicleta entre
el nostre alumnat.

A GIRONA
El 4 de novembre tots els alumnes
de 1r van fer per primera vegada i
com a grup, una visita a la ciutat de
Girona. El Departament de Socials,
juntament amb Religió, van voler
aprofitar l'exposició que l'Obra
Social Fundació “la Caixa” havia
organitzat a Girona des del 23 de
setembre al 4 de novembre.
Aquesta exposició itinerant porta
com a títol Neolítc, de nòmades a
sedentaris. Es tractava de veure el
procés de sedentarització que va fer
l'home primitiu a través de l'agricultura, la ramaderia, la ceràmica i
l'escriptura. Un breu resum de 3.000
anys d'història. Complementant
aquesta visita, a través del Museu
d'Art, es va organitzar el Taller del
vitraller. Una activitat que consistia
en tres parts: primer, un passeig pel
museu tot fent una introducció a l'art
romànic i al gòtic, fent relleu a l'a-

parició del vitrall com a element
decoratiu i catequètic. Després,
una visita a l'interior de la catedral,
per veure alguns elements in situ.
Finalment, un taller fet pels alumnes que consistia en experimentar
la fabricació d'un vitrall. El treball
de cada alumne, se'l va poder
emportar a casa, pocs dies després. Després de dinar, van poder
gaudir d'un passeig seguint tota la
muralla, comprovant així, la construcció i l'expansió de la ciutat. ■

suaus i ajuden a posar-se en forma
d'una manera segura i eficaç. Així
mateix, vàrem tenir l'oportunitat, el
dimecres 29 de setembre, de fer una
classe pràctica oberta i gratuïta ja
que l'Esther, molt amablement, és
va oferir a fer-la a tothom qui ho
desitges.
El diumenge 3 d'octubre, vam
participar en la 5a. Fira de l'Aigua
que es celebra anualment a Caldes de
Malavella. L'Associació Dones per
Caldes va disposar d'una parada amb
una taula informativa, on les associades van mostrar treballs fets en els
diversos cursos organitzats des de

l'Associació, així com altres manualitats i objectes propisque gentilment
van aportar. Alhora, es va proporcionar informació sobre l'Associació i
les activitats que s'estan fent.
El dissabte, 16 octubre, dins
del 1r.cicle de Tastets temàtics, vam
fer el 3r tema: Postres i dolços.
Vam poder aprendre i bescanviar
les receptes de postres i dolços
aportades. Sobretot, vam passar
una estona divertida fent d'una
feina quotidiana un “hobby” i,
alhora, hem pogut degustar els
diferents i exquisits plats presentats
pels participants.

INICI DELS CURSETS ANUALS
Aquest mes d'octubre hem iniciat
els cursets anuals de:
“PILATES MAT” dins el cicle “Un
camí de salut” que tenim endegat
des de fa 4 anys. Molt indicat per a

persones amb problemes d'esquena i
dolors, per a posar-se en forma
d'una manera segura i eficaç i
també per prevenir i gaudir d'una
millor qualitat de vida. Es fan 2
hores de classe a la setmana, tots
els dilluns i dimecres,
de 8 a 9 del vespre.
BALLS DE SALÓ PER
APRENDRE A
BALLAR: bé, ràpid i,
sobretot, de forma fàcil
i divertida, per a gaudir del ball i de la companyia d'altra gent,
com a manera de fer

exercici físic divertint-se al moure's
amb diferents ritmes o, simplement, pel plaer de ballar... Es fan
tots els divendres, de 9 a 2/4 d'11.
DIVERTEIX-TE APRENENT
ANGLÈS Classes teòriques i de conversa en grup, 2 hores a la setmana,
els dimecres de 7 a 9 del vespre o
bé els dimarts i dijous, de 8 a 9 del
vespre.
Per a més informació i inscripcions:
donespercaldes@hotmail.com, o bé
al tel. 629 975 273 ■
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XARXA DE DONES

COLLA GEGANTERA

IMPACTE D'UN DIAGNÒSTIC DE CÀNCER EN LA FAMÍLIA
s oferim un escrit
sobre la temàtica
que es va tractar
en al xerrada que
la Xarxa de Dones
va organitzar el 12
de novembre passat signat pel
mateix conferenciant:

U

La família esdevé el principal
context de desenvolupament de
qualsevol de nosaltres, per sobre
dels altres àmbits en els que participem. Dins d'aquest sistema
familiar i a partir dels vincles
que s'hi conformen, rebem les
principals bases dels nostres
aprenentatges en un sentit
ampli: emocional, vincular,
d'educació en valors i moral,
en continguts que conformaran les nostres identitats i un
sentit particular del “jo”, i tot
un univers de coneixements
no formals però no per això
menys importants, ans al
contrari. Més encara, la família és el context privilegiat on
se'ns dóna seguretat i ens possibilita un espai d'expressió i de creixement del què i qui som. És la font
principal privilegiada dels més
importants recursos, en unes dinàmiques interactives i, per tant, un
espai on es rep i alhora es dóna.
Per aquestes raons i per moltes més
que podríem assenyalar, es contempla a la família com el nucli a qui
s'ha de donar atenció, contemplat
en els nous plans d'actuació de
diversos sistemes d'atenció psicològica, mèdica i sociosanitària.
Però, què passa quan a un
membre d'un sistema familiar se li
diagnostica un càncer?
En la gran majoria dels casos un
diagnòstic d'aquest tipus resulta
sempre un enorme impacte però un
impacte que no només afectarà a la
persona en sí sinó a tot el sistema
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familiar del que és originària. I no
podem suposar a priori que qui
pateix i té dret a patir, a estar preocupat i a expressar aquestes preocupacions és només la persona que ha
rebut aquest diagnòstic, sinó que
haurem d'estar segurs que tothom
d'aquell grup familiar haurà rebut
aquest impacte, sense pressuposar
en quin grau afecta a cadascú.
Perquè un diagnòstic de càncer
resulta un impacte? Qualsevol diagnòstic d'una malaltia greu -o d'una

notícia que no esperàvem- mobilitza moltes emocions i moltes pors i
el càncer és una d'elles ja que
encara avui dia aquesta paraula
està carregada de forts significats:
queda qüestionada la supervivència, pot implicar canvis a nivell
físic, aspectes psicològics, pors i
dubtes de si la persona serà capaç
d'afrontar-ho, emocions alternants i
amplificades, d'aspectes socials, etc.
I és en aquest moment on es pren
consciència de la possibilitat real
de pèrdues i quan s'inicia el que
anomenem processos de dol.
Si fins ara la família era un
nucli prou important, com hem
comentat abans, en aquests
moments esdevé cabdal. I per això
hem de tenir cura d'aquest sistema,
de tots els membres que el conformen: preservar els recursos que dis-

posen i de potenciar-los; donar-los
eines per fer front a la nova situació; la importància de la necessitat
d'informació clara i concisa; del
paper actiu que poden desenvolupar cadascú en tot el procés; fer-se
i formular els dubtes que puguin
anar sorgint; de tenir-se cura
mútua en tots els nivells tant físics
com psicoemocionals; etc.
Un aspecte prou important a
treballar, per no dir el més rellevant
de tots, és el tema de la comunicació. No només s'ha de preservar una comunicació oberta i
sincera dins de la família
sinó que s'ha d'amplificar.
Evitar les mentides, evitar les
falses expectatives i també
evitar l'afany de modificar o
minimitzar la realitat. Sovint,
i amb la intenció de protecció de la persona malalta, es
produeix un canvi en la
comunicació, tant en el seu
format/codi com en els seus
continguts, que té les seves
conseqüències paradoxals.
Protegir és desprotegir en la majoria de les vegades, i respon més a
una intenció d'autoprotecció de la
pròpia família que no a donar una
resposta a les necessitats de la persona malalta.
Més que mai ha de funcionar
aquella comunicació fonamentada
en la mirada sincera, en l'art
pacient d'escoltar i en la del tacte
de la proximitat compromesa. I
també en la comunicació de les
emocions, en el sentit d'expressarles i permetre que s'expressin i. el
que és tan o més important, en
compartir aquestes emocions en el
sí del grup principal de suport què
és la família. ■
Jesús Vieytes i Bonmatí,
psicòleg-psiconcòleg de
la Fundació Oncolliga Girona
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emps era temps que
dèiem... arriba el 2000!
i vet aquí que ja acabem el 2010. I amb
això, també la temporada gegantera d'aquest
any. Una temporada atapeïda de
sortides, activitats i festes sorpresa.
Un any on la mainada i no tan
mainada recordarà com l'any de la
tornada de la Malavella.
Aquest mes de novembre hem
celebrat la Tercera Trobada
Gegantera de la comarca de La
Selva al poble de Riudellots de la
Selva. Feia un dia fantàstic i l'ambient geganter es flairava des de
lluny. A 2/4 d'11 va començar la
recepció de les colles a l'aparcament municipal i a mig matí van
començar dues cercaviles conjuntes
per diferents carrers del poble fins
arribar al camp de futbol. Després,
van donar la benvinguda a les
colles i van arribar els parlaments
de les autoritats presents a l'acte.
Tot seguit, es va fer el Ball de la
Comarca de la Selva on van ballar
totes les colles menys la de Cassà,
que era la convidada. Aquest ball
va ser compost pel mestre sardanista Lluís Albert i transcrit i adaptat
per la Raquel de la colla de Caldes.
La coreografia va anar a càrrec de
l'Emili i en Paco de la colla de
Caldes, la Ma Àngels d'Anglès i en
Marc de Santa Coloma. La música
la van tocar els grallers de
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Riudellots amb l'ajuda
de la Raquel. La festa
va acabar amb un
dinar multitudinari de
totes les colles.
També hem de
dir que aquesta
temporada hem
col·laborat amb diferents entitats
del poble com ara
l'ADK de St. Maurici,
on els Grallers
Escaldats van tocar al
Sant Maurici Jove.
També, com que ens
ho van demanar, vam
anar a celebrar la castanyada amb els nens
i nenes de l'escola La
Benaula amb els nostres gegantons.
Ara toca un descans per poder carregar les piles
per la temporada vinent i perquè
els nostres infants puguin gaudir
dels gegants un any més, ja que
tenim preparades algunes sorpreses.
Ah! Pareu bé les orelles aquest
desembre. Ja sabeu que és el mes
de Nadal i és un mes màgic...
Bones Festes a tothom.
*Per estar ben informats de les
nostres activitats podeu connectarvos al nostre web i a partir d'ara
també al Facebook (posant al cercador: Colla Gegantera de Caldes
de Malavella i Grallers Escaldats). ■

Vam celebrar la castan
yada a la Benaula.

Tocant al Sant Maurici Jove
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COMISSIÓ DE FESTES DE FRANCIAC

PARRÒQUIA

RECAPTACIÓ DEL 7 DE NOVEMBRE DEL 2010
4a FIRA MERCAT
DINERS EN METÀL·LIC
1 bitllet de 100 €
2 bitllets de 10 €
5 bitllets de 5 €
6 monedes de 2 €
19 monedes d'1 €
8 monedes de 0,50 €
17 monedes de 0,20 €
10 monedes de 0,10 €
1 moneda de 0,05 €
4 monedes de 0,02 €
2 monedes de 0,01 €

. El pastís d'homenatge

En Josep Maria, l'homenatjat, amb les mans al cap

nrere queda la Festa
Major 2010, passada
per aigua com ja
comença a ser habitual
a les celebracions de
Franciac. L'únic dia
que vam veure lluir el Sol radiant
va ser el diumenge. Val a dir que
ens vam sentir molt ben acompanyats, els uns perquè encara tenen lligams amb Franciac, d'altres pel simple gust de venir. A tots, gràcies!
D'aquesta Festa Major voldria
remarcar l'exposició: realment
exquisida. Autèntiques petites obres
d'art dins ampolles de tota mena.
Antoni Barcelona crea des de fa
més de 50 anys aquestes miniatures
i la seva gamma d'envasos varia
des de les ampolles i bombetes en
un començament fins a provar amb
les garrafes, setrills, sifons, ampolles amb diàmetre de 30 cm. i coll
llarg, fetes a mida, ampolles de
colònia amb broc de 6 mm, porrons
i fins i tot càntirs especials de
vidre. Afortunadament, l'exposició
sempre es pot oferir, ja que és l'ú-

E

ae44

nic acte que es fa a l'interior de les
Escoles.
Aquesta comissió te moltes
ganes de veure ja l'esbós del projecte de la coberta de la pista de
Franciac, obra aprovada i prevista
per al 2012. Ja gairebé hi som a les
portes!
El que si vam fer aquest “grapat
de gent” que conformem aquesta
comissió va ser encoratjar el nostre
cap, en Josep Ma Oliveras en el seu
50è aniversari a continuar per
molts anys al capdavant de la tasca
que tan magníficament sap fer
(suposo que 33 anys ja donen per
aprendre'n). Vam aplegar tots els
membres que des de l'any 1977 li
han fet costat a la direcció de la
comissió. Es va tenir un record per
les dues persones absents (en
Jaume de Can Raset i en Josep de
les Escoles); també unes merescudes
paraules a l'etern “home silenciós”
que és el que dirigeix el muntatge
de l'escenari, el que aparca els cotxes, el que cobra als col·laboradors,
el que reparteix obsequis de

Nadal... en Joan de Can Grau.
El cert es que, potser en menys
mesura però, gràcies a les noves
tecnologies, tots vam ser protagonistes per un dia. Vam recollir un
total de 100 documents impresos.
Hi havia factures, contractes, programes fets a mà, dibuixos dels
infants dels 80, cartells de quo
vadis i moltes fotografies que partien de l'any 77 quan la pista encara era de terra. A mesura que la
Judit anava passant les imatges, els
implicats anaven desgranant els
seus records. Sempre acabava apareixent un somriure als seus llavis.
Va ser una bona nit no només
per l'homenatjat sinó per tots els
que el vam acompanyar. A _ de 4
de la matinada ens acomiadàvem a
la porta de les Escoles sota una fina
pluja (per variar). Demà al matí ja
netejarem. Aquell 10 d'octubre
tocava recordar.■
Cordialment,

100 €
20 €
25 €
12 €
19€
4€
3,40 €
1,00 €
0,05 €
0,08 €
0,02 €

ALIMENTS
18 Kg. d'arròs, 13l. de llet, 26Kg. de llegums, 7 Kg de
sucre, 1Kg de puré, 1Kg de sal, 3 Kg de farina, 19
paquets de pasta, 8l. d'oli de gira-sol, 3l de suc, 21
llaunes de tonyina, 1 pot de tomàquet, 2 paquets de

galetes, 1 pot de cacau en pols, 2 paquets de sabó, 1
paquet de cafè i 1 pot d'olives.
A tots els contribuents, col·laboradors i voluntaris,
moltes gràcies!
GRAN RECAPTE D'ALIMENTS A CATALUNYA 2010
Celebrat els dies 12 i 13 de novembre del 2010 al
comerç Novavenda amb Càritas parroquial de Caldes
de Malavella com a entitat beneficiària. Recapta:
90,45Kg. d'arròs, 57,630Kg. depasta, 54,95Kg de llegums, 132,25 l. de llet, 91l. d'oli, 10,5Kg de farina,
66Kg de sucre, 18,2 Kg de galetes, 4 Kg de sal, 2,265
Kg de purés , 19 llaunes de tonyina, 3Kg de patates,
2,2 Kg de cereals per dissoldre, 1'48 Kg de llet condensada, 0,5 Kg de cafè, 4 litres de sucs, 0,5 Kg de formatgets, 1 dotxena d'ous i 6,8 Kg de tomàquet fregit.
En nom de tots els que se'n beneficiaran, moltes gràcies! ■

CENTRE D'ESPLAI SANT ESTEVE

E

ls joves del Centre d'Esplai Sant Esteve us
informem que l'any passat vam començar
una nova etapa. Al llarg de l'any vam anar
realitzant diferents activitats amb la finalitat d'aconseguir diners per fer una sortida.
Amb el que vam aconseguir durant l'any

vam anar tres dies de càmping a Sant Antoni de
Calonge. Aquest any hem tornat a començar amb moltes
ganes de col·laborar amb el poble fent diferents activitats com xocolatades, festes d'aniversari, jocs... Us hi
esperem a tots! Telèfons de contacte: 620184081
(Ariadna) i 636167548 (Mariona) ■

Mercè Armengol Cullell
(Comissió de Festes de Franciac)
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CAL

X TROBADA DE CANT CORAL
17 d'octubre de 2010

APUNTA'T AL XERREM
I CONVERSA EN
CATALÀ!

rribada la tardor, just al cap
d'un any de
l'anterior, vam
fer, com sempre
a l'església, l'anual Trobada de Cant Coral de
Caldes. Vàrem instaurar aquests
concerts l'any 2001 i com que
no hem fallat mai aquesta n'ha
estat la desena edició. Estem
parlant doncs d'una iniciativa
fortament consolidada al poble.
I que consti que aconseguir-ho
no ha estat fàcil ja que, a més
de l'esforç organitzatiu que
comporta, cal, per part dels
cantaires, constància, empenta i
esperit d'anar millorant dia a
dia. Hi intervenen moltes persones, totes importants i s'han de
mimar molts aspectes. S'ha de
dir però que no ens manquen
col·laboracions espontànies.
Aquest any, per exemple, el
programa de mà ens l'ha dissenyat en Sergi Mir, a qui havíem anomenat recentment soci
d'honor. No és bonic?
Vàrem convidar dues agrupacions. La primera en actuar
fou el Cor Anselm Viola, de
Torroella de Montgrí, que porta
el nom d'un antic compositor
d'aquesta població empordanesa. Ens va oferir un programa
bàsicament de música del renaixement (segles XVI-XVII). Un
repertori constituït per temes de
gran expressivitat i harmonia,
d'un temps en què el cant coral
es deslliura del llatí i apareixen
els madrigals i les balades d'origen popular. Van cantar també
una composició pròpia,
Benvinguts a Torroella, amb l'acompanyament a la guitarra per
part del mateix director.
Seguidament va intervenir la

A
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Coral Baluern, de
Barcelona. Una
coral que està a
punt de complir
els 30 anys d'existència. Ara forma
part del Centre
Moral Instructiu
de Gràcia, “El
Centre”, que és
una entitat que es
va fundar fa cent
Post-concert al Casino. En Ramon Manent va acompanyar
algunes cançons amb la seva guitarra
quaranta anys,
amb la intenció de
l'havia proposat traient-ne així
promoure la cultura i oferir un
tot el suc possible i la seva
espai obert a la participació
màxima expressió. La
popular. Aquest marc li permet
Clavellinera, que semblava que
desenvolupar una intensa actipodia resultar poca cosa va
vitat al barri de Gràcia, de la
agafar una força extraordinària
que n'és exemple l'acompanyasota la direcció d'en Ramon
ment musical que fa cada any
Manent. De la mà d'en Jorge
en la representació dels
Coré (director de la coral graPastorets i també durant la leccienca), el tema Paraules
tura del Poema de Nadal de
d'Amor d'en Serrat va fluir dolç
Sagarra. La Coral Baluern ens
i àgil, i la Cançó del beure, perva cantar cançons d'autors
fecte, perquè amb l'Assumpta al
catalans com Joan Manuel
davant tot acaba sortint bé.
Serrat i Lluís Llach, d'altres de
Arribà llavors l'hora dels
compositors anglesos com
detalls.
Uns pomets encantadors
Vincent John Martin (més conede flors per als directors i el
gut per Vince Clarke, autor del
pianista que la Pilar Quer va
conegut tema Only You), i
aconseguir de la floristeria de
també obres franceses com Ô
sempre; per a les dues corals
nuit, de Jean Philipe Rameau.
participants obsequi d'una rajoDurant la nostra actuació
leta de ceràmica amb el dibuix
vàrem fer part del programa
que oferírem aquest estiu per la del cartell de la trobada i un
llibre del nostre desé aniversari
Festa Major. Si llavors comptàperquè sàpiguen de la nostra
rem amb l'acompanyament
història. I au!, cap al Casino a
d'una Jazz Band, a l'església
picar el que ens havia preparat
n'hi va haver prou amb al
recolzament pianístic d'en Marc en Pady (y sus muchachos y
muchachas). Allà vàrem contiTorres, bon músic, que vàrem
nuar cantant, els visitants
fer venir de Tarragona.
enlluernats amb el menú, vinga
L'apoteosi final de les tres
cançons comunes i no comunes,
corals cantant a ple pulmó va
la guitarra d'en Ramon i comiat
entusiasmar a públic i cantaires. Cada una de les peces esco- amb l'Estaca. I l'any vinent
farem l'onzena. ■
llides va ser dirigida per qui

l novembre va
començar el Xerrem,
una iniciativa de la
CAL que anima els
nouvinguts a conversar en català en grup
i agafar fluïdesa amb l'idioma. Les
xerrades es fan en grups reduïts i
amb el suport d'uns guies voluntaris i d'uns dossiers que serveixen
per donar temes de conversa. Les
sessions són pràctiques i són un
bon complement tant per les persones que estudien català com els que
han participat en parelles lingüístiques com aquells que no s'han a
atrevit a fer el salt i parlar en català. Només és necessari un mínim
coneixement del català.
Les xerrades són gratuïtes i es
fan els dilluns a les 9 de la nit a la
Biblioteca Municipal. Si esteu interessats en participar-hi, podeu trucar al 627887765 o bé enviar un
correu a caldes@cal.cat.

E

EXPOSICIÓ “REALITAT
I VITALITAT DE LA
LLENGUA CATALANA”
Durant el mes de novembre el
Casino va acollir l'exposició
“Realitat i vitalitat de la llengua
catalana”, una exposició que aborda la llengua catalana des de
diferents aspectes amb l'objectiu d'ajudar al coneixement del nostre idioma i a
reforçar-ne l'autoestima. Tal
i com diu l'exposició, “el
català forma part del 2,5% de
les llengües més parlades del
món, compartim una història
de més de mil anys plena de
contribucions de primera categoria que la comunitat lingüística catalana ha brindat a la

humanitat en
l'àmbit de la literatura i en altres
expressions artístiques i culturals”.
L'exposició està
promoguda per la
FOLC (Federació
d'Organitzacions
per la Llengua
Catalana) i agraïm
la col·laboració
d'Òmnium Cultural La Selva per es
gestions que ha fet per portar-la a
Caldes.

ARRIBA EL SISÈ
CORRELLENGUA A
CALDES DE MALAVELLA
La sisena edició del Correllengua a
Caldes de Malavella, celebrada el 9
d'octubre, va comptar amb la
xerrada de l'escriptora, periodista i
tertuliana d'origen argentí, Patrícia
Gabancho, que ens va convidar a
mantenir-nos ferms en la defensa
de la nostra llengua.
La tarda va començar amb l'arribada de la senyera ja que la flama
no va poder entrar a la sala annexa
de la Casa Rosa (hi havia previsió de
pluja i vam decidir de traslladar els
actes). En va fer la recepció l'alcalde
i el regidor de Cultura. Després de la
lectura del manifest, el grup d'animació Corrandes va oferir-nos un
entretingut repertori que es va cul-
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CORAL CANTAIRES

Visita d'un grup del SES a l'exposició

minar amb una xocolatada popular.
Tot seguit, vam fer la rifa d'un
pernil i vam lliurar els premis del
concurs de dibuix del Correllengua.
Totes les obres participants van
exhibir-se durant tota la tarda.
Volem agrair els col·laboradors,
les entitats i les institucions que
ens han ajudat: 'Ajuntament de
Caldes de Malavella, l'Associació de
la Gent Gran “Casa Rosa”, el Centre
d'Esplai Sant Esteve, les escoles
CEIP Benaula, CEIP Sant Esteve i el
SES Caldes, Can Tauler, la Fleca Pastisseria Buhigas, les fleques
Vena, Marí, el Petit Fornet i Nèctar
(Cassà) i les Llibreries Solés i Les
Voltes (Girona). ■

Xocolatada

Ball amb
el grup
Corrandes
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ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS
CLUB EXCURSIONISTA CALDES

CALDES COMERÇ: INVERSIÓ DE FUTUR

LA BURRICADA

D'aquesta manera el dia 19
de desembre el mercat de Nadal
es convertirà en "aparador termal" de la nostra vila.

FORMACIÓ
PROFESSIONALITZADORA

Q

uan estem a punt
d'acabar aquest
2010, volem presentar un petit
resum de les
accions que s'han
desenvolupat enguany però, sobretot, fer arribar a tots els membres
de l'Associació la importància d'estar units i els avantatges que això
comporta.
Caldes Comerç és marca, una
marca forta que sap com vestir-se
de gala quan l'ocasió ho requereix;
organitzant actes com el sopar de
la Festa Major, que aconsegueix
que tot el poble tasti l'associació
aquell dia.

LA FIRA DE L'AIGUA
El darrer trimestre de l'any és el
moment de més activitat de l'associació. La Fira de l'Aigua, del passat 3
d'octubre va representar la unió d'esforços de diverses entitats i un dinar
fruit d'aquesta unió que va assolir
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totes les expectatives. Val a dir que
els guanys obtinguts es revertiran en
les diferents campanyes que queden
per realitzar durant l'any.
Durant tot el dia, el bar de la
Fira, que portava l'Associació de
Comerç i Serveis de Caldes, va
promoure la ruta de la tapa, producte gastronòmic dels establiments
associats que a través de tastets vol
donar a conèixer la cuina local.
Amb un gran èxit de funcionant
durant tot el dia.

EL MERCAT DE NADAL
Ara és el moment del mercat de
Nadal, un moment molt important
pel comerç en general i pel del nostre municipi en particular. És una
bona oportunitat per sortir al carrer
i donar a conèixer el seu establiment o bé fer-ho sota el paraigües
de l'Associació, regalant obsequis
del Caga-Tió a través de les botigues i venint-ho a buscar el dia del
mercat.

D'altra banda també és un bon
moment per professionalitzar-se i
en aquest sentit hem iniciat un
cicle de cursos especialitzats per
comerços que va debutar el 18 de
novembre passat amb un curs d'aparadorisme de 25 hores. Llavors el
seguirà un curs de PNL (programació neuro- lingüística), un de gestió
de l'estrès i un de màrqueting per
PIMES.
Tots aquests cursos són gràcies
a PIMEC Girona i són exclusius per
a comerços associats i/o aturats.

LA TARGETA DE LA CAIXA
I per acabar, la darrera de les apostes per aquest 2010 i també la més
ambiciosa i profitosa per tothom, la
targeta de la Caixa.
Aquesta targeta aconsegueix,
per fi, donar contingut a l'esperit
comarcal d'aquesta; fent que els
premis es puguin obtenir a qualsevol lloc de la Comarca de la Selva,
però obligant a la implicació de
tots els establiments associats a
entendre aquesta nova oportunitat
que s'obre per a tothom i que permetrà que junts hi guanyem. ■

“El diumenge 14 de novembre vam anar
d'excursió al Salt del Sallent. Vam pujar
en burro i ens ho vam passar molt bé. El
que em va agradar més va ser pujar en
burro, tot i que havies de vigilar amb les
branques dels arbres perquè si no t'hi fixaves, t'esgarrinxaves l'orella o la cara etc.
Vam veure un gran precipici amb un gran
salt d'aigua. Quan ho veies des de dalt, feia
molta impressió!!!!!!!!!!!
La baixada va ser un pèl dura perquè les
pedres relliscaven però de tant en tant hi
havia cordes per poder baixar.
Em va agradar molt i m'ho vaig passar
molt bé!”
Elena Cuenca
“El meu burro es deia “Plaça”. Tenien
noms molt divertits. També em va agradar
la gorga i tirar aigua a en Pol al cap.”
Raquel
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CLUB GOLF CALDES DE MALAVELLA
UE CALDES

PUNTUACIÓ FINAL INTERCLUBS
ACPP 2010 JUVENIL I JÚNIOR

TEMPORADA 2010/2011

INTERCLUBS CATEGORIA SUPERCOMPETICIÓ
1r Lleida: 440 PUNTS
12è Caldes de Malavella: 219 punts
(Fins a 17 equips participants)
Campionat juvenil de Catalunya de Pitch&Putt, amb en Sergi
Husillos, en Roger Ribas, en Joel i l'Aleix Tibau, en Pol Navarro,
en Pau Colomé i en Lluís Panes

INTERCLUBS CATEGORIA COMPETICIÓ
1 Badalona Depique Taller: 440 punts
11 Caldes de Malavella: 236 punts
(fins a 15 equips participants)

FINAL DEL RÀNQUING FCPP
2010 JUVENIL DE CATALUNYA

INTERCLUBS CATEGORIA COMPETICIÓ
1 Can Cuyàs: 450 punts
4 Caldes de Malavella: 365 punts
(fins a 17 equips participants)

Equip cadet-juvenil femení el dia del partit amistós

CATEGORIA GENERAL INICIACIÓ
1r VERNET ARMAS, ÈRIC 67 punts Can Dragó
6è TIBAU MAS, JOEL 43 punts Caldes
8è RIBAS VILLEGAS, ROGER 36 punts Caldes
18è NAVARRO OLIVER, POL 28 punts Caldes
33è GIMÉNEZ VIDIGAL, DAVID 18 punts Caldes
45ena PANES COROMINA, LLUÍS 12 punts Caldes
50è COLOMÉ MASFERRER 10 punts Caldes
79è BADAL BATLLORI, MARC 5 punts Caldes
(fins a 108 participants)

CATEGORIA BENJAMÍ INICIACIÓ
1r VERNET ARMAS, ÈRIC 67 punts Cac Dragó
5è TIBAU MAS, JOEL 43 punts Caldes
7è RIBAS VILLEGAS, ROGER 36 punts Caldes
14è NAVARRO OLIVER, POL 28 punts Caldes
25è GIMÉNEZ VIDIGAL, DAVID 18 punts Caldes
35è PANES COROMINA, LLUÍS 12 punts Caldes
38è COLOMÉ MASFERRER 10 punts Caldes
54è BADAL BATLLORI, MARC 5 punts Caldes
(fins a 70 participants)

Cal destacar la bona participació del jugador caldenc
Joel Tibau i Mas en una prova de la lliga gironina
feta a Gualta el diumenge 21 de novembre del 2010
en la qual va quedar guanyador en la categoria
infantil handicap.
Els millors participants representaran Girona en el
campionat de províncies de Catalunya. Enhorabona,
Joel!
Si teniu menys de 18 anys i esteu interessats i
voleu participar en el rànquing i interclubs 2011,
informeu-vos-en trucant al Club de Golf Caldes de
Malavella (tel. 649301279- Manel). Animeu-vos i participeu-hi, us ho passareu molt bé! ■

CATEGORIA GENERAL COMPETICIÓ
1r CLAVERIA ESPUIS, CARLOS 221 punts Lleida
99è SALAVEDRA MASSAGUER, ERIC 81 punts Caldes
106ena CUBI ARIÑO, MARTINA 76 punts Caldes
125è SALAVEDRA MASSAGUER, JOSEP 60 punts Caldes
133è HERNANTES GARCIA, MARC 56 punts Caldes
(fins a 219 participants)
CATEGORIA CADET COMPETICIÓ
1 GUIXARO TRANCHO, ROBERT 216 punts Lleida
24 CUBI ARIÑO, MARTINA 76 punts Caldes
(fins a 38 participants)
CATEGORIA INFANTIL COMPETICIÓ
1 CLAVERIA ESPUIS, CARLOS 221 punts Lleida
99 SALAVEDRA MASSAGUER, ERIC 81 punts Caldes
125 SALAVEDRA MASSAGUER, JOSEP 60 punts Caldes
133 HERNANTES GARCIA, MARC 56 punts Caldes
(fins a 80 participants)
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D'esquerra a dreta i de
baix a dalt: Pol Navarro,
Pau Colomé,
Lluis i Mariona Panes,
Joel Tibau i
Marc Hernantes

Equip pre-benjamí “A”

a temporada de la
UE Caldes ja està
en marxa per
totes les categories. Tenim el primer equip, els
juvenils, els cadets i els
infantils jugant les lligues de
futbol 11 i els dos equips d'alevins a les lligues de futbol
7 de la Federació Catalana de
Futbol.
Els benjamins i els dos
equips de prebenjamins els
tenim jugant a les lligues de
futbol 7 del Consell Comarcal
de La Selva.
Els tres equips ja han acabat la 1a Fase de la competició i han començat la 2a en
els nous grups resultants de
la classificació obtinguda a la
1a.
Cal destacar el molt bon
paper fet per l'equip prebenjamí “A”, que no ha perdut
cap dels 6 partits jugats de la
1a Fase i ha quedat classificat com a primer de grup. Va

L

guanyar 4 partits i en va
empatar 2, igual
que l'equip de
Maçanet de la
Selva, però el
va superar a la
classificació per
haver marcat un
gol més i encaixar-ne un de
menys. En aquesta pàgina
podeu veure la foto d'aquest
equip.
També podem esmentar el
bon paper fet pel prebenjamí
“B”, que en la seva primera
temporada en competició ha
quedat segon de grup amb 2
victòries, 2 empats i 2 derrotes.
L'equip cadet - juvenil
femení finalment no està
jugant cap lliga de la
Federació, ja que el nombre
de jugadores inscrites no
donava garanties d'acabar
tota la temporada.
El que sí que fan les jugadores es entrenar cada setmana preparant-se i el 18 d'octubre passat varen jugar un
amistós amb un equip de
Dinamarca que estava de
vacances a la zona. Tot i ser
un dilluns, a les 8 del vespre,
el camp feia goig per la
quantitat d'aficionats que es
varen aplegar per veure el

partit. A la foto podreu veure
les jugadores el dia del partit.
L'escoleta també continua
amb la tasca d'entrenaments
de futbol als més menuts per
preparar-los per confeccionar
els futurs equips de la UE
Caldes en les properes temporades.
Des de la directiva, volem
encoratjar a jugadors i cos
tècnic, a continuar treballant
en el curs de la temporada
per millorar els resultats dels
nostres equips.
Aprofitem també per
recordar-vos que com cada
any per les festes nadalenques, farem la Quina de la
UE Caldes. Seran els dies 25 i
26 de desembre i els dies 1 i
2 de gener a les 7 de la tarda.
Finalment, com sempre,
agrair a tots els patrocinadors
i col·laboradors l'esforç que
estan fent i que possibilita
l'existència del nostre club.
Esperem continuar amb el
seu suport.
Recordeu-vos que a través
de la nostra web www.uecaldes.cat trobareu actualitzades
totes les notícies, resultats de
partits, i altra informació relacionada amb el nostre club. ■
Junta directiva de la UE Caldes
22 de Novembre de 2010

D'esquerra a
dreta: Hèctor
Sanz, Pol Nava
i Pau Colomé
rro
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ENTITATS _esportives_

salut
PATIU DE CAMES CANSADES?
EXPLICACIÓ I RECOMANACIONS
CLUB PATÍ CALDES

ESTRENEM
EL PAVELLÓ
POLIVALENT
es obres del pavelló
polivalent representen
una millora important
en la trajectòria del
nostre club. A primers
d'octubre, amb les obres
pràcticament enllestides, vam donar
el tret de sortida a les seccions de
l'Escola de patí i l'Escola d'hoquei,
que encara no s'havien pogut iniciar. Els prebenjamins i benjamins
ja havien començat la temporada
entrenant al Pavelló esportiu, però
amb les limitacions que això comportava.
S'ha d'agrair la inversió feta en
les obres i la lluita que des del Club
Patí Caldes s'ha fet per aconseguirho. No cal esmentar els avantatges
que ens ha representat, tant en els
entrenaments com en els dies de
partit i, sobretot, tenint en compte
la tendència dels últims hiverns,
cada vegada més freds i humits.
Tanmateix, no passar fred al pavelló i veure unes patilles negres
dibuixades en qualsevol lloc, ens
punxa el cor el seu record.
En Roger Perarnau i en Jaume
Ibáñez, per petició i amb el suport
del Club, van assistir, durant el mes
de juliol al curs d'entrenadors d'hoquei patins que ofereix la Federació
de Patinatge. Els volem felicitar ja
que han superat favorablement
totes les proves i ja tenen el títol
d'entrenador autonòmic en hoquei
patins.
L'Escola de patí, punt de partida
del nostre club, segueix amb molt

L
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d'èxit de participants: 25 inscrits
entre les dues escoles de Caldes.
Aquesta temporada tenim l'Afra
Gómez com a entrenadora i la nostra monitora de sempre, la Carme
Malagelada. Els dimecres, a més a
més, gaudim del suport del nostre
col·laborador, Ramon Boixader, que
com ja fa 6 temporades i de manera desinteressada, dedica part del
seu temps a despertar l'interès en
aquest esport entre els més petits.
Aquesta temporada, els nens i
nenes del L'Escola La Benaula
podran gaudir d'unes millors condicions en l'activitat sobretot els dies
de fred i pluja. L'activitat de
l'Escola de patí de l'Escola Sant
Esteve s'ha inclòs dins del Pla
Català de l'Esport i s'ha subvencionat lleugerament.
En l'àmbit de l'Escola d'hoquei i
de les mans d'en Jaume Ibañez s'està formant un grup molt bonic de
jugadors d'hoquei de 4 i 5 anys, en
total 8 nens, que ja estan preparant
els seus primers partits amistosos i
les primeres trobades d'escoles.
Els equips de prebenjamí iniciació, prebenjamí i benjamins estan
en plena competició. Aquesta temporada els tres equips estrenen
categoria i això fa que sorgeixin
dificultats. Però de mica en mica, i
de la mà dels seus entrenadors, en
Roger Perarnau i en Dani Sánchez,
els aniran fent créixer en el món
d'aquest esport, que tant s'estimen.
En l'àmbit ja de la Federació,
aprofitant que tenim les

instal·lacions renovades, la
Territorial de Girona ha sol·licitat
organitzar a Caldes unes Jornades
de Tecnificació. Aquestes jornades
estan adreçades a jugadors de la
categoria aleví, infantil i femení. La
col·laboració de l'Ajuntament, amb
la cessió de les instal·lacions, ha fet
possible doncs que, cada dimarts al
llarg d'aquesta temporada, ens visitin a Caldes jugadors d'hoquei
patins de tota la província.
Si els voleu veure en acció, us
emplacem que vingueu a gaudir
dels partits els dissabtes al Pavelló
polivalent, amb servei de bar.
Visiteu el nostre web www.clubpaticaldes.cat, 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 a l'adreça clubpati@caldesdemalavella.cat o bé al
645 58 99 03 (Xevi Vehí).
Vine els dissabtes a animar el
nostre club, que també és el teu.
Ens veiem al pavelló! ■

La insuficiència venosa crònica és una alteració en la
circulació de la sang. És la responsable del trastorn
de cames cansades que afecta a una gran part de la
població adulta i especialment a les dones.
a sang, que aporta
oxigen
i
nutrients, arriba a
les cames a través de les artèries.
Després d'haver nodrit
els teixits ha de retornar
al cor i pulmons per mitjà
de les venes. Els problemes sorgeixen quan les
vàlvules venoses que eviten el reflux de la sang,
no funcionen correctament o quan la paret
d'una vena cedeix i es
debilita provocant l'aparició de varius, que són la
cara visible de la insuficiència venosa crònica.
D'aquesta manera es
genera una sensació
molesta que és el dolor i
cansament de les cames

L

EN AQUEST TRASTORN
INTERVENEN DIFERENTS FACTORS:
● Antecedents familiars
de problemes circulatoris.
● No practicar exercici.
● Passar molt de temps
dempeus.
● Sobrepès.
● Embaràs.
● Clima càlid.
● Medicament a base
d'hormones femenines
(estrògens).
● Hipertensió arterial.
● Diabetis Mellitus (increment dels nivells de
sucre en sang).
● Tabaquisme.

Canvis hormonals propis de les dones.

●

ES POT MANIFESTAR DE
DIFERENTS MANERES:
Inflamació a cames,
turmells i peus.
● Dolor i rampes.
● Sensació de pesadesa
● Varius
● En casos més avançats,
la pell de les cames es
torna més fràgil i poden
aparèixer ferides susceptibles d'infectar-se, conegudes com a úlceres.
●

EL DIAGNÒSTIC
L'exploració física i
observació dels símptomes solen ser suficients
per establir el diagnòstic,
també amb el suport de
l'historial
de
cada
pacient.

●

En la majoria de casos
es sol·liciten estudis
complementaris
com
l'eco-doppler

●

CONSELLS
SEGUIR

QUE

CAL

● Utilitzar mitges de compressió adequades.
● Calçat i roba que no
estrenyin. El calçat ha
d'ésser còmode, fresc i
amb un taló de menys de 3
cm d'alçada
● L'exercici físic, com per
exemple, caminar de
puntetes,
caminades,
natació, ioga... Fer moviments circulars i de flexió
dels turmells. A més,
estirar els dits dels peus i
fer-hi massatges.
● Mantenir el pes corporal
proper al nostre pes ideal.
● Beure abundant aigua,
reduir la sal als àpats i fer

una dieta equilibrada.
● Cames amunt!! dormir
amb un coixí sota els
peus o posar un alça sota
el matalàs.
● Dutxes fredes començant pels peus i anar
pujant.
● Anar canviant de postura, és recomanable no
estar gaire temps dempeus, assegut o amb les
cames creuades.
● Massatges circulatoris.
Reduir al màxim l'estrès i
les tensions.
Així doncs, la base del
tractament del trastorn
de cames cansades passa
per l'adquisició i manteniment d'uns hàbits de
vida saludables. ■

ABS Cassà Selva
CAP Caldes de Malavella
Infermeres: Lluïsa Loro i
Narcisa Pantrigo
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flora singular de Caldes

consells veterinaris

VIRUS FELINS:

O

PHIOGLOSSUM
VULGATUM

L

La llengua de serp és una petita falguera de l'ordre de les Ofioglossals , en general de 10 a 20
cm. d'altura, amb un rizoma curt, vertical amb
nombroses arrels. Està formada per una part aplanada, lanceolada, i una espiga d'esporangis.
El nom genèric deriva del grec ophis serp i glosson,
llengua, al·ludint a la forma del segment fèrtil.
L'època de maduració dels esporangis va de maig
a juliol.
S'ha utilitzat com a vulnerària i astringent.
A Catalunya està considerada bastant rara. Es
troba en prats i terrenys humits.
A Caldes de Malavella no
ens consta que hagués estat
citada fins aquest any, en
que l'hem trobat als prats de
Sant Sebastià acompanyant
a l'orquídia Orchis laxiflora,
fet bastant habitual, ja que
els seus requeriments son
similars.■

Josep Barnés i Freixas

IMMUNODEFICIÈNCIA I LEUCÈMIA
otser són els 2 virus
més temuts pels gats
ja que quan s'infecten,
deixen de menjar, s'aprimen, agafen febre i
s'arriben a produir
alteracions greus en els seus
òrgans.

P

llar-se. Encara que és millor separar els gats malalts dels sans,
poden conviure junts sense gaire
risc per contagiar-se si es porten bé
entre ells.

IMMUNODEFICIÈNCIA FELINA (FIV)

Com es transmet?
Per contacte directe, a través de
secrecions del nas i de la saliva.

Com es transmet?
Es transmet a través de les mossegades d'altres gats infectats. És típica de gats que surten a l'exterior.
Com afecta?
Com el nom indica, provoca una
immunodeficiència (disminució de
defenses), arribant a produir baixada de glòbuls vermells i plaquetes.
En les fases terminals, s'arriba a
anomenar SIDA felí.
El més habitual és que comenci
donant febre i ganglis augmentats
de mida.
També s'afecten gran quantitat
d'òrgans com el fetge, el ronyó, la
boca…
A la pràctica, un gat amb FIV
habitualment pot conviure amb la
malaltia molts anys i només de tant
en tant li donarà problemes.
Com es detecta?
Amb una analítica de sang se'n troben els anticossos.
Com es tracta?
No té cura. Es tracta de mitigar les
infeccions secundàries i la simptomatologia que tingui. És poden donar
immunomoduladors que ataquen
directament el virus però s'ha de
tenir en compte que resulten cars.
Com es pot evitar?
No hi ha vacuna. Si el gat està castrat té menys probabilitat de bara-
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VIRUS DE LA LEUCÈMIA FELINA
(FeLV)

Com afecta?
És més greu que el FIV ja que el 60%
dels infectats moriran en menys de
2 anys.
Els efectes estan provocats pel
propi virus, per la immunodeficiència i per les infeccions oportunistes.
Així doncs, tindrà febre, debilitat,
deteriorament de l'estat físic, anèmia, o afectacions en alguns òrgans.
Com a peculiaritat, aquest virus
afavoreix l'aparició de càncers
malignes com el
linfoma en més
d'un 20% dels
casos.

Com es pot evitar?
Les vacunes convencionals protegeixen contra la FeLV amb una eficàcia molt alta. Es recomana vacunar anualment tot i que de vegades
es pot recomanar la vacunació bianual.
Els gats seropositius no haurien
de conviure amb animals seronegatius perquè el risc de contagi és elevat.
*Cap de les dues malalties es transmet a les persones. És només una
patologia de l'espècie felina.
*És molt recomanable que almenys
una vegada a la vida es faci un control sanguini per descartar la presència d'anticossos a la sang, encara que el gat estigui aparentment sa
ja que la infecció es pot activar en un
futur. ■

Com es detecta?
Igual que el FIV,
per anàlisi sanguínia.
Com es tracta?
Tampoc no té
cura i en principi
l'esperança de
vida és més curta
que en la FIV. Es
pot combatre la
fase clínica amb
fàrmacs
que
actuen sobre el
sistema immunitari i sobre el propi
virus. Les infeccions secundàries
es tracten amb antibiòtics.
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eltemps
DADES RECOLLIDES PER JOSEP BARNÉS I FREIXAS - CAN GIMFERRER NOU - CALDES DE MALAVELLA

MES:

SETEMBRE

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

28,1
27,8
29,9
30,1
29,7
31,2
29,2
26
27,5
28,5
29,2
28,8
29,5
28,4
30,6
31
23,5
21,8
24
24,8
23
26,5
26,6
25,1
24,7
21,9
19,8
22,5
22,9
24,5
MITJA
26,57

MES:

TEMP. MIN. PLUJA

11,4
19,6
12,7
16
15
17,1
19,4
13,1
12,2
106
12
12,6
15,4
10,9
11,6
14,9
16,8
15,2
11,9
9,6
17,9
15,8
13,5
15,5
9,9
8,2
8,7
8,6
8,3
8
MITJA
16,26

0,5
5

1

35
37,5

10

36
1

TOTAL
126

OCTUBRE 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

25,1
25,7
26,4
25,6
24,2
25,3
26,1
24,7
24,8
21,8
21,7
17,5
20,4
20,8
20,7
18,6
19,3
18
19,4
20,8
18,7
21,4
22
21,6
16,3
19,5
20,8
20,8
21,1
21
21,3
MITJA
21,66

MES:

TEMP. MIN. PLUJA

15,7
10,1
12
18,4
14
7,5
11,7
18,9
18,6
15,9
14,9
13,9
13,5
11,9
10,9
6,6
3,8
-0,2
-1
0,3
3,2
3,9
8,9
10,6
6,4
-0,1
-2,3
1,1
0,7
5
10,8
MITJA
8,57

0,5

26,5
7
35
21

11
TOTAL
101

NOVEMBRE 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

de Caldes

TEMP. MIN. PLUJA

18,5
22
22,7
24,1
22,9
20,6
18,9
14
17,7
17,9
17,1
23,2
21,6
20,3
13,3
18,2
13,3
15,9
12,1
14,4
15,6
15,4
15,8
14
13
12,1
11,4
13,6
9,3
8,8

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

MITJA
16,59

MITJA
2,61

2
2,5

Cal Ferrer i la plaça de l'Ajuntament abans de l'inici de les obres

7,5
1,5

0,5

CAL FERRER
DE LA PLAÇA
Per Pili Turon

2

12
TOTAL
28

Cal Ferrer de la Plaça és el nom amb el qual es coneix al poble
un edifici d'origen medieval que, en altres temps, també s'havia
denominat Casa Parella o Mas Cruïlles. Aquesta construcció
singular, que es va aixecar adossada a l'antiga muralla de
Caldes, s'està reconvertint en punt d'informació turística mitjançant un projecte de rehabilitació que li permetrà recuperar
l'esplendor d'altres temps i, alhora, dotar de vitalitat la plaça de
l'antic Ajuntament.

Pluja acumulada durant aquest any: 863,5 l/m2
Temperatura més alta del que portem d’any: 36ºC (22 d'agost)
Temperatura més baixa del que portem d’any: -7,1ºC
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aquae

CAL FERRER DE LA PLAÇA

L'edifici des de la plaça de l'Ajuntament nou.

Des de l’Ajuntament volem fer un
aquae fet per tots i més interessant
Per això us convidem a col·laborar-hi
Ho podeu fer de les següents maneres:

Una altra habitació ja coberta.

Animeu-vos doncs i ajudeu-nos a fer de l’Aquae la revista dels caldencs!
Ens podeu contactar a través de aquae@caldesdemalavella.cat / 627887765

Una estança al descobert per les obres i, al fons,
l'antic edifici de l'Ajuntament.

La previsió és que la
nova
Oficina
de
Turisme de Caldes
entri en funcionament
al llarg del primer trimestre de 2011, encara que la complexitat i el cost dels
treballs farà que les obres continuïn els propers anys. La fase
actual del projecte consisteix, fonamentalment, en la consolidació de
l'estructura d'un edifici molt malmès pel pas del temps. A mesura
que avancin les actuacions, Cal
Ferrer consolidarà la seva condició
de centre neuràlgic de l'activitat
del poble acollint, per exemple, un
centre d'investigació de la cuina
termal i una sala d'exposicions; a
més, actuarà de nexe d'unió entre
els edificis de l'antiga casa consistorial i la nova, connectats amb un
pas elevat i acollint dependències
com ara la sala de plens municipal
i diversos despatxos.
En els seus orígens, a l'època
medieval, la casa va prendre el
nom del seu propietari, Arnau de
Parella, un agricultor reconvertit
en vicari que recaptava els impostos de la població; durant els
segles XII i XIII, la seva família
representava el compte de

A
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Encarregant-vos d’una secció fixa sobre un tema que us agradi.
Proposant seccions noves que podrien ser d’interès general.
Suggerint-nos idees, temes que podríem tractar en propers números, persones que podríem entrevistar...
Si teniu una empresa, podeu aportar articles d’interès general sobre el vostre sector
Qualsevol altra aportació serà benvinguda!

Barcelona a la
demarcació reial
que formaven la El finestral gòtic de la façana principal.
batllies de Caldes
i Llagostera. Així
va ser fins que els
veïns es van revolLa porta d'accés al pati
tar i, durant la
guerra
dels
Remences, van
incendiar l'habidóna a la plaça,
tatge. Això succeïa
en destaquen la
a la segona meitat
portalada dovedel segle XV, però
llada de la façana
més endavant la
principal i un
casa va passar a
finestral gòtic al
mans de la família
pis superior, treCruïlles i, ja al
bolat i geminat,
segle XX, a un
d'agulla finíssiferrer al qual li
ma; mentre que
van llogar. Aquest
La finestra que dóna al pati.
a la façana orientraspàs va motivar
tada al pati inteel nom amb el
rior
-segurament
més antiga que
qual encara es coneix en l'actualil'altrahi
ha
una
porta
d'accés en
tat: Cal Ferrer de la plaça. En
arc
de
descàrrega
i
una
finestra
temps anteriors, segurament va
geminada
en
arc
gòtic,
amb
una
acollir una fonda, tal com fa pensar
columna
petita
amb
un
capitell
les cavallerisses que ocupaven els
destacable; finalment, també
baixos.
Des des punt de vista arquitec- mereixen una menció les espitlletònic, d'aquesta casa de dues plan- res i la reixa de forja situades a la
tes que forma dos cossos sobrepo- part posterior, la que dóna a la
sats, creant un pati interior que muralla. ■

Us agradaria incloure
publicitat en l’aquae ?
US PROMOCIONAREU I DE PAS AJUDAREU A FINANÇAR LA REVISTA MUNICIPAL
Per a més informació, aquae@caldesdemalavella.cat

Ajuntament de Caldes de Malavella

Subscriu-te de
franc a l'aquae
Si voleu rebre còmodament i de forma gratuïta l'Aquae, envieu-nos un correu a l'adreça aquae@caldesdemalavella.cat indicant
el vostre nom i cognoms i l'adreça postal, o
bé truqueu a l'Ajuntament.
Per altra banda, podeu també recollir la
revista municipal de Caldes a través dels
diferents punts de distribució: Ajuntament,
biblioteca, oficina de turisme, dispensari, llar
de jubilats “Casa Rosa”, servei de recaptació, llibreria Solés i llibreria TAU.

Caldes, poble d’esports

