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Està a punt d’arribar altre cop l’estiu, cosa que vol

dir que no tot han de ser preocupacions ja que arri-

ben les estades a la piscina, les escapades a la costa,

tant diürnes com nocturnes i les esperades vacances,

per la gran majoria, sobretot pels més menuts de la

colla...

En arribar l’estiu,  gairebé tothom, de manera

inconscient, pren com a referent, amb un xic de

nostàlgia i melanconia, els estius passats per afron-

tar el nou que s’apropa. Qui no recorda, sobretot en

aquest cas els que tenen més edat, aquells carrers de

Caldes, al capvespre, plens de persones amb ganes

de fer-la petar, de l’anar i venir de gent amb la

intenció d’enganxar-se a aquella o aquella altra

tertúlia improvisades amb tres o quatre cadires a fora,

enmig del carrer tot parant la fresca ben entrat el

capvespre?

Era una sensació de veïnatge i de convivència so-

cial que en l’actualitat pràcticament s’ha perdut. Els

més grans diuen que l’arribada del famós Sis-Cents i

de la televisió va marcar un punt de deflacció d’aquest

costum tant típic fins llavors de fer vida social en els

pobles.

Els anys passen i amb ells arriben inexorablement

els canvis: ara quasi qualsevol llar té des d’un televi-

sor, un equip de música i fins i tot, darrerament,

l’ordinador que no hi falta, això sí, també acompanyat

de la tecnologia que ens arriba, d’internet, i que tot

plegat fomenten unes relacions socials, ni millor ni

pitjors, sinó diferents, més tancades dins de l’univers

íntim de cadascú o de cada llar.

L’estiu és... i ha de ser sempre, si més no en aquestes

latituds i per circumstàncies climatològiques òbvies,

per viure’l a la fresca. I si no és així, l’hem de reivin-

dicar, per viure’l a fora, al carrer,  perquè ens toqui

l’aire... això sí: sempre en tot moment respectant la

resta de veïns, que n’hi ha alguns, malauradament,

que sembla que no ho tenen entès ben bé així.

Començant per les vigílies de la mateixa Revetlla de

Sant Joan que estem plens d’activitats, i que mar-

quen astronòmicament l’inici de l’estiu, passant pels

actes de la nostra Festa Major, al mes d’agost, les

diferents actuacions tant de cinema al carrer com de

concerts a l’aire lliure, enmarcats dins la temporada

d’Estiu a la Fresca, com també les diferents

competicions esportives, colònies, camps de treball,

casals que es duen a terme a Caldes des del mateix

Ajuntament com de les diferents entitats al llarg de

l’estiu, i sense oblidar-nos de la manera més fresca

de viure l’estiu capbussant-se en la piscina munici-

pal, que des del 24 de juny fins a l’11 de setembre

tindrà les seves portes obertes.

Tot això es fa amb  l’ànim que entre tots visquem el

poble i es respiri ambient de carrer i sobretot vida i

de la sana en el nostre municipi. Un ambient de carrer

que s’ha perdut de certa manera, en la seva forma

tradicional, i que intentem recuperar de manera

diferent aportant aquest ventall d’activitats entre

tots. Per això us convidem que aquest estiu canviem

el xip tots i visquem, gaudim i omplim totes les

activitats que aquest estiu ens depara, que n’hi ha

per  tots els gustos i per totes les edats per tal que no

tingueu cap excusa de quedar-vos tota l’estona a

casa.

I fins i tot com a alternativa al que hem dit, si és que

no voleu participar de les diferents activitats

estiuenques que s’organitzen al nostre municipi,

seguiu l’exemple que donen cada cop més gran nom-

bre de caldenques i caldencs fent passejades, tant si

són matinals com nocturnes, xerrant i fent salut al

mateix temps, en definitiva una manera més de fer

poble.

Editorial

Arriba l’estiu
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Informació d’interès

Altes: 150

Baixes: 94

Naixements: 10

Defuncions: 26

Altes de residència: 122

Baixes de residència: 68

Altes d’estrangers: 16

Alta per omissió: 2
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Informació d’interès

Pluges

Per culpa d’un error tècnic els gràfics que resumien les pluges de l’any passat  i dels últims anys no es podien

veure bé. Us ene demanem disculpes i publiquem ara els gràfics correctament:

Els mesos de maig i abril han estat extraordinàriament plujosos com es pot

apreciar en la taula de més amunt. Això fa que en el que portem d’any quasi

s’hagi igualat tota la pluja caiguda l’any passat. Tot i això, hi ha una diferència

considerable entre els dos observatoris que ens faciliten les dades. En la foto

de la dreta es veu  com baixava la riera de Santa Maria el  9 de maig.
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-Cada diumenge, ball al Casal d’Avis Casa Rosa.

-22 de juny, cloenda del curs escolar. Sopar de

l’AMPA al pati de les escoles.

-23 de juny, reunió de assemblea general

d’Aigüesbones. Al matí, al teatre municipal.

-23 de juny, 8a. diada del soci de l’Agrupació de

sardanistes.

-A les 2 de la tarda, arrossada popular al Parc de la

Sardana (menú: arròs, botifarra, llom i postre; menú

infantil: arròs, botifarra, llom i postres).

-A les 4, Audició de sardanes, amb la cobla Foment

de la Sardana

-A les 6, actuació de l’Esbart dansaire de Cassà.

Notes: La venda de bitllets es farà fins el  20 de juny

a la Llibreria Tau, Llibreria Solés, Electrodomèstics

Vilar, Electrodomèstics C.Burch i a la Farmàcia

Casanovas. Seran gratuïts pels socis (cal presentar el

carnet), mentre que el preu serà de 8,5 euros pels no

socis i de 5 pels no socis de fins a 12 anys. Cal portar

taula, cadira i estris per menjar. En cas de pluja, els

actes es faran al pavelló. Hi haurà servei de bar.

-23 de juny, revetlla de Sant Joan. Sopar a càrrec

de la Colla gegantera a la plaça Amical de

Mauthausen. Després, ball a càrrec del Grup Jordi i

Ramon. Preu: 6 euros.

-24 de juny, inauguració de la temporada a les

piscines municipals (obertes fins l’11 de setembre)

-29 de juny. Excursió a Tues. Excursió molt maca,

fent travessa des de Vallter fins el poble francès de

Tues. Aquesta ruta es va programar l’octubre de l’any

pasat i no es va poder fer per culpa del mal temps .

Apte només per grans. Sortida amb autocar, cal que

us apunteu abans del 21 de juny. Ho organitza el

Club Excursionista Caldes

(cesxcursionista@caldesdemalavella.com)

-5 de juliol, sessió de jazz a càrrec de Sònia Ratero

Quartet, dins del programa Estiu a la fresca. A la plaça

de l’Ajuntament, a les 10 de la nit.

Agenda

-De l’1 al 26 de juliol, V Campus de futbol. A les

instal·lacions esportives municipals, de 17:00h a

20:00h. La quota d'inscripció és de  60 euros pels

socis i de 66 pels no socis i el termini d'inscripció és

el 21 de juny. El preu inclou una assegurança

d'accidents i una samarreta i el descompte per segon

o successius germans és d'un 15%. Per qualsevol

dubte podeu telefonar a Jaume Carbó, (972470885)

o Jaume Castelló, (626164887).

-25,26,27 i 28 de juliol: Travessa d’alta muntanya

al Pirineu Central. de Canfranc a Sallent de Galle-

go i tornada, seguint el G.R. 11, sender que travessa

el pirineu. Dies 25,26,27 i 28 de juliol. Confirmeu

asistència abans del 30 de juny. Apte per grans.

 Ho organitza el Club Excursionista Caldes.

(cesxcursionista@caldesdemalavella.com)

-6 de juliol, reunió de l’assemblea ordinària de

propietaris PRR de Santa Seclina, al Teatre-cine-

ma Municipal

-13 i 14 de juliol, Torneig de 24h de futbol sala.

Per informació i inscripcions, truqueu als telèfons:

972470067 (Emili) i 972470968 (Fabiola).

-19 de juliol, dins del programa Estiu a la fresca,

concert de guitarra clàssica i flamenca a càrrec

de Josep Manzano i Xavier Ballesteros, a la

terrassa del Casino municipal, a les 10 de la nit.

-28 de juliol: Marxa popular a Sant Maurici

-De l’1 al 6 d’agost, Festa Major de Caldes de

Malavella. (Veieu el programa apart)

- 2,3,4 i 5 d’agost, exposició amb el títol

Catalunya a tot tren i  L’electrificació de les

línies ferroviàries, de 10h a 14h i de 17 a 20h al

Casino Municipal. A càrrec del Club Ferroviari de

Caldes de Malavella.

-Del 16 al 18 d’agost, 24 hores futbol sala

-20 d’agost, programa en directe d’A pèl, de TV3,

des del Teatre-cinema municipal, a la nit.

-30 d’agost, estiu a la fresca amb l’actuació del
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Agenda

Inscripcions: Del 27 de maig al 14 de juny,

de 9 a 14h a l’Ajuntament de Caldes de

Malavella (972470005).

Activitats:

Matins de jocs i esports

- Dates: de l’1 de juliol al 2 d’agost (5

setmanes), del 6 al 30 d’agost (4 setmanes) i

del 2 al 6 de setembre (1 setmana)

-Horaris: de 9 a 13h; de 9 a 15h amb servei de

menjador (juliol i setembre) i de 9 a 18h amb

servei de menjador (juliol i setembre).

-Participants: nascuts entre el 1990 i 1998.

-Activitats: jocs, iniciació a esports col·lectius

(bàsquet, futbol, voleibol...), piscina diària,

aeròbic, orientació, caiac, tallers,

psicomotricitat, danses, gimcanes i jocs aquàtics.

-Lloc: zona esportiva municipal (pavelló,

Activitats esportives i de lleure per a infants i joves

piscina, camp de futbol, etc...)

-Inscripcions: per mesos o per setmanes

-Places: 120 (50 pels nascuts entre 96-98)

-Cada participant rebrà una samarreta.

 Tardes de jocs i activitats

-Dates: de l’1 de juliol al 2 d’agost (5 setmanes)

-Horaris: de 16 a 20h.

-Participants: nascuts entre el 1.990 i 1.998

-Activitats: jocs, tallers, danses, coneixement

de materials diversos (pintura, paper, etc..),

l’ús d’habilitats més intel·lectuals (comprensió,

raonament, acceptació), iniciació als esports,

piscina diària, psicomotricitat, gimcanes...

-Lloc: zona esportiva municipal.

-Inscripcions: mes sencer o per setmanes

-Nombre de places: 40

-Cada participant rebrà 1 samarreta

grup TRALLA, a la plaça de l’Ajuntament, a

les 10 del vespre.

-11 de setembre, xerrada de Joaquim Carbó

en motiu dels 40 anys de la revista infantil i

juvenil Cavall Fort.

- Setembre, Exposició sobre la revista infantil i

juvenil Cavall Fort en motiu del seus 40 anys.

Setembre: Aquatló a Caldes de Malavella
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Matins dels joves

-Dates: de l’1 de juliol al 2 d’agost (5

setmanes)

-Horaris: de 9 a 13h., de 9 a 15h. amb servei

de menjador

-Participants: Nois i noies nascuts els anys

1.987, 1.988 i 1.989.

-Activitats: Tallers interdisciplinars (ràdio,

audiovisuals, música...), Golf, activitats a la

natura (tir amb arc, orientació, caiac, etc...),

tennis, gimcanes, piscina i jocs aquàtics,

Activitats esportives i de lleure per a infants i joves

bivac, internet i sortides a peu i en BTT.

-Lloc: zona esportiva municipal i exteriors

-Observacions: imprescindible bicicleta

-Inscripcions: mes sencer o per setmanes

-Nombre de places: 20

-Cada participant rebrà 1 samarreta.

Activitats esportives per a joves i adults

Curset de natació

-Dates: de l’1 al 31 de juliol

-Horari: de 19 a 20h.

-Participants: nascuts entre els anys 1.990 a

1.998

-Lloc: piscina municipal

Preu: 30 euros/Curset

Informació bàsica i inscripcions:

-Del 27 de maig al 14 de juny - Horari: de 9

a 14h

Lloc: Ajuntament de Caldes de Malavella.

Telèfon: 972 47 00 05

-Per formalitzar-la caldrà lliurar el full

d’inscripció degudament omplert, més el

resguard del pagament que s’ha realitzat a

l’entitat de La Caixa de Pensions i de Barce-

lona.

Ho organitza l’Ajuntament de Caldes de

Malavella, Regidoria d’Esports

Aeròbic a l’aire lliure

- Dates: de l’1 al 31 de juliol i del 6 al 29

d’agost

- Lloc: Zona esportiva municipal

- Horaris: De dilluns a dijous, de 9 a 10 del

vespre.

Natació al vespre

- Dates: de l’1 al 31 de juliol i del 6 al 29

d’agost

- Lloc: Piscina municipal

- Horaris: de dilluns a dijous, de 8 a 9 i de 9

a 10 del vespre

- Preus: Quota única (Participar lliurement a

l’activitat d’aeròbic): 12, 35 euros.

Quota Natació (La piscina municipal de 20 a

22h per a nedar): 21,60 euros.

Quota Exclusiva (La combinació de les

activitats/serveis anteriors): 25 euros.

Agenda
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Agenda

Activitats del centre d’Esplai Sant
Esteve

Colònies: Del 13 al 21 de juliol, a la casa de

colònies «La Cot», per a nens i nenes de 2n d’EP

fins a 6è d’EP.

Camp de treball de Sant Maurici: Del  22 de

juliol al 3 d’agost, Camp de treball internacional

per a joves de 18 a 30 anys

Del 5 al 17 d’agost, Camp de treball per a nois i

noies de 14 a 17 anys.

Acampada: Del 14 al 18 d’agost, campament a

Montagut per a nois i noies a partir de 1r. d’ESO.

Ruta: Del 23 al 25 d’agost. Ruta pel «Camí de

Ronda» per a nois i noies a partir de 3r. d’ESO.

Activitats: durant tres dies, recòrrer una part del

Camí de Ronda, observant la geografia, flora i fau-

na de la zona i gaudint de les millors platges gironines.

Inscripcions: Dimecres 12, dijous 13 i divendres

14 de juny, de 7 a 9 del vespre i dissabte 15, d’11

a 1 del migdia. Per més informació veieu la secció

del Centre d’Esplai (pàg 47)

Nou horari d’estiu a la bi-
blioteca

A partir del 25 de juny a la biblio-

teca obrirem en horaris d’estiu.

Serà el següent:

-Matins: de dilluns a divendres, de

les 10 a 2/4 de 2.

-Tardes: dimarts i dijous, de 2/4

de 5 a 2/4 de 9.

-Dissabtes: d’11 a 2/4 de 2.

Cinema (les pel·lícules estan per

determinar al tancament de la revis-

ta).

-10 de juliol, cinema al carrer, a

les 22h.

-24 juliol, cinema al carrer, a les  22h

-14 d’agost, cinema al carrer, a les

22h a la Rambla d’en Rufí

-10 de setembre, cinema al

Teatre-cinema municipal.
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Resolucions de plens

Sessió extraordinària de l’Ajuntament ple

26 de març de 2002

-Proposta del Grup Municipal PSC-Progrés Municipal per optimitzar l’aprofitament del cabal públic d’aigua

termal. L’equip de govern proposa una esmena que és aprovada per unanimitat.

Sessió ordinària de l’Ajuntament ple

26 de març de 2002

- Dictamen de la comissió especial de comptes en relació del compte general de la corporació corresponent a

l’exercici 2000. Aprovat amb els vots favorables de CiU i ERC i contraris del PSC-Progrés Municipal.

- Dictamen de la comissió informativa conjunta en relació a la proposta d’adquisició de la finca Cal Ferrer de

la Plaça. Aprovat per unanimitat.

- Dictamen de la comissió informativa conjunta en relació a la proposta d’aprovació del text refós per la

modificació del Pla General al sector Repsol Butano. Aprovat amb els vots favorables de CiU i ERC i contraris

del PSC-Progrés Municipal.

Sessió ordinària de l’Ajuntament ple

26 d’abril de 2002

- Dictamen de la Comissió Informativa conjunta en relació a la proposta de la declaració d’Entitat Ciutadana

d’Interès Municipal l’Associació per a la Defensa del Patrimoni Termal. Aprovat amb el vot favorable de

Llorenç Rustullet, Manuela Infante i Miquel Sentís (PSC-Progrés Municipal), de Salvador Balliu i Maria Àngels

Fàbios (CiU) i de Marcel Vila (ERC) i amb l’abstenció de Miquel Casas i Josep Fontané (CiU) i de Pere Prat

(ERC)

- Dictamen de la Comissió Informativa conjunta en relació a la proposta de modificació del PGM pel que

respecta al sistema d’actuació del Sector 3, Urbanització Malavella Park. Aprovat amb 6 vots a favor (4 de

CiU i 2 d’ERC) i 3 abstencions (PSC-Progrés Municipal)

- Dictamen de la Comissió Informativa conjunta en relació a la proposta d’aprovació del Plec de clàusules

jurídico-econòmiques administratives per a l’alienació mitjançant subhasta de les parcel·les de propietat mu-

nicipal procedent de l’aprofitament mig de la urbanització Llac del Cigne. Aprovat per unanimitat.

Sessió ordinària de l’Ajuntament ple

28 de maig de 2002

- Dictamen de la Comissió Informativa conjunta en relació a la proposta d’aprovació provisional del Pla

Especial de Sòl no urbanitzable. Aprovat amb els vots a favor de CiU i ERC i contraris del PSC-Progrés

Municipal.

- Dictamen de la Comissió Informativa conjunta en relació a la proposta d’aprovació definitiva de l’estudi de

detall de l’illa compresa entre els carrers Víctor Català, Progrés i Ctra. de Llagostera. Aprovada per unanimitat.

- Dictamen de la Comissió Informativa conjunta en relació a la proposta de sol·licitud de concessió de

subvencions per a la construcció i el condicionament d’equipaments esportius. Aprovat per unanimitat.
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Del 18 al 21 d’abril es va celebrar a Barcelona el XI

Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC).

Aquesta Fira té un volum de visitants de 200.000

persones aproximadament i és la més important del

sector turístic al nostre país. Per primera vegada, la

nostra vila hi va participar activament. Tot seguit us

expliquem com va anar tot.

Una iniciativa nova

Un parell de mesos abans de la fira, els membres del

grup Caldes Turístic (que fins ara s’havien anomenat

Grup de Turisme), van plantejar-se la possibilitat de

portar la nostra vila al SITC. Després de valorar tots

els aspectes que calia tenir preparats per anar a una

fira d’aquestes característiques, es va plantejar la idea

al regidor de Turisme de l’Ajuntament, en Pere Prat.

La idea va ser molt ben acollida per l’Ajuntament i

per en Pere Prat. Ell mateix va animar i donar tot el

seu suport als components de Caldes Turístic per

tirar l’iniciativa endavant amb força i entusiasme.

Feina prèvia

Es va plantejar la participació de Caldes al SITC

d’una manera activa i que donés diversos fruits, i

això només volia dir molta feina. Feina abans, durant

i després. La primera tasca de preparació va ser con-

centrar tota la informació turística de què es

disposava. La recerca tenia dos objectius prioritaris:

l’elaboració d’una oferta estructurada en forma d’una

guia pràctica i la redacció d’un dossier informatiu

de caire professional.

Veient la gran diversitat i utilitat de la informació

recollida, es va estrucuturar en diferents

eixos explicatius: Caldes vila de termalisme, vila

de gastronomia, vila d’història, vila de tradicions,

vila de natura i Caldes vila de golf. A partir d’aquest

Notícies

Caldes es promociona al Saló Internacional de Turisme de Catalunya

eixos es descobreixen a la guia pràctica tots els

encants de la nostra vila, fonts termals, racons

traquils, magnífica gastronomia, natura per tot arreu,

tradicions populars, etc.

La guia pràctica, com el seu nom indica, també recull

tots els serveis turístics que es poden trobar a Caldes

i a les seves proximitats, esdevenint així, una guia

indispensable per aquells visitants que vulguin

conèixer la vila de les aigües.

El dossier informatiu, és una eina de divulgació, tant

de l’oferta turística de Caldes com dels seus encants.

Aquest dossier va adreçat a tots els agents turístics

ja que explica la nostra oferta turística. La informació

es va articular d’una manera senzilla i directa,

Portada de la guia pràctica
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Notícies

Caldes es promociona al Saló Internacional de Turisme de Catalunya

descobrint sota el lema de “secrets per descobrir...”

tot allò que els visitants de la nostra vila no haurien

de deixar de viure.

Cap a Barcelona

La presència de Caldes de Malavella a la fira era dins

de l’estant del Consell Comarcal de La Selva. La

nostra vila compartia espai amb Santa Coloma,

Arbúcies i Sant Hilari. Quatre fotos, una de cada

poble, presidien l’espai de l’estant, on hi havia el

personal del Consell Comarcal atenent tota la gent.

El sorteig d’un cap de setmana a Caldes, amb visites

guiades i excursions pels entorns, va atreure molta

gent que hi volia  participar. La gent també s’hi

atansava per veure fotos. Un ordinador portàtil

mostrava contínuament fotos de Caldes.

El grup Caldes Turístic va enviar dues persones

permanentment al SITC, amb l’objectiu d’atendre

la gent interessada en l’oferta turística de Caldes

d’una manera més efectiva i dinàmica. Però la

presència caldenca va anar més enllà. Amb l’ojectiu

de cridar l’atenció i de donar una imatge nova i

dinàmica, es van programar unes actuacions. Els dos

primers dies en Sergi Mir, membre de Caldes Turístic,

es va disfressar de pagès i es va passejar per la fira

convidant a tastar els embotits de Caldes. Els nostres

embotits, donats desinterassadament pels xarcuters

i carnissers de Caldes, van tenir molt d’èxit i van fer

les delícies de tots aquells que en van fer un tast. El

dos darrers dies en Sergi Mir va canviar-se l’armilla

de pana i el bastó, pels pantalons de pinces i els pals

de golf, i es va convertir en un famós jugador de

golf que venia a practicar a Caldes de Malavella. La

promoció de la nostra vila es va fer mitjançant els

extraordinaris camps de golf que tenim. L’èxit de

les animacions va fer que la delegació de Caldes rebés

diverses felicitacions tant del Patronat de Turisme

Pirineu - Costa Brava com de Turisme de Catalunya

de la Generalitat.

Durant el SITC es van atendre més de set-centes

persones interessades en venir a Caldes, es van omplir

el mateix número d’enquestes, es van repartir unes

1.000 carpetes i guies pràctiques, es regalava aigua

mineral amb gas, pòsters de Caldes i adhesius.

Aprofitant la presència a la fira d’especialistes i

professionals del sector turístic es van fer per part

de Caldes Turístic tots els contactes i entrevistes

necessàries, en vista de com continuar millorant

L’estant del Consell de la Selva, on hi havia un espai per Caldes

En Sergi persuadint el conseller Subirà perquè vingués a Caldes
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l’oferta turística de la vila.

Conclusions

La primera participació de Caldes de Malavella en el

SITC ha estat un èxit  i la seva  imatge com a destí

turístic s’ha consolidat. Gràcies a la participació en

el SITC s’ha editat la guia pràctica i el dossier

informatiu, dues eines molt útils per continuar

Notícies

Caldes es promociona al Saló Internacional de Turisme de Catalunya

treballant en aquesta direcció. Al SITC hi participava,

amb estant propi, el Balneari Vichy Catalan, que

també va  ajudar a promocionar la nostra vila  arreu.

En definitiva, la col·laboració entre el grup Caldes

Turístic i el regidor de Turisme, en Pere Prat, està

donant uns bons resultats, que incideixen en la

imatge de Caldes a l’exterior i que conviden a conti-

nuar treballant en aquesta línia.

El Grup de Caldes TurísticL’alcalde i en Sergi

Exposició,  audiovisual i  col·loqui sobre Nicaragua

L’Ester explicant cadascuna de les fotos

El Grup Amics solidaris de Caldes de Malavella va

organitzar una exposició fotogràfica sobre Nicara-

gua els dies 12, 13 i 14 d’abril. A més, el dia 14 van

passar l’audiovisual i col·loqui Una mirada solidària a

Nicaragua. Les fotografies estaven comentades per

Ester Alsina, que va explicar  les seves vivències

arran de la seva estada a Nicaragua com a brigadista

en diversos poblats i ciutats d’aquest estat centro-

americà. Alsina va explicar la situació difícil en què

viuen els poblats i els problemes d’alcoholisme, que

contrasta amb la seva hospitalitat i amb la bellesa

dels seus paisatges.
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Notícies

Comencen les excavacions preliminars a les Termes Romanes

Dins dels treball preliminars al projecte de restauració i adequació de

les Termes romanes s’estan excavant a les zones que quedaven

pendents d’estudiar. Amb aquesta actuació l’Ajuntament pretén que

el monument quedi pràcticament llest per començar la restauració.

Les excavacions es concentren principalment en tres zones. En l’est

es desmuntaran les piscines medievals per deixar la cambra que ocu-

pen tal i com era en època romana. Aquest espai és el que genera més

expectatives de fer noves troballes. En la zona oest, a l’antiga entrada

de les termes, es buscarà l’angle de l’edifici termal i, finalment, a la

zona dels arcs, s’arribarà als paviments romans sense tocar però els

travertins, d’origen natural per la sedimentació de les sals minerals de

les aigües termals, que reforcen els arcs com si fossin contraforts.

La fase següent serà de restauració, que es centrarà en la consolidació

dels arcs i en el tractament de tots els revestiments romans conservats.

Amb la restauració acabada es faran les obres necessàries per poder

habilitar el momument per poder ser visitat còmodament.

Troballa d’una piscina

Dins dels mateixos treballs previs al

projecte de les Termes romanes, es va

localitzar entre la muralla i la part nova de

la Casa Rosa, uns murs, una piscina feta

d’opus signinum i teules romanes i unes

clavegueres romanes. Aquesta és la primera

estructura d’aquesta època que es troba

fora de les termes romanes.

 Malauradament, la piscina està acotada per

una banda per la muralla i per l’altra per

un dipòsit d’aigua modern que la tallen.

Relacionat amb la piscina va sortir una

senzilla estructura de fusta, com una

canalització, fet extraordinari perquè

rarament es conserva.

També es van poder recuperar tres

Foto de la piscineta

monedes, una de les quals de l’emperador Vespasià,

i abundant ceràmica dels segles II i I dC. Amb

l’arranjament de la nova plaça les restes quedaran al

descobert com un nou atractiu de la nostre vila

Els arqueòlegs en plena feina.
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Notícies

Eycam-Perrier cedeix la font dels Bullidors a l’Ajuntament

L’empresa Eycam-Perrier ha cedit la font dels

Bullidors a l’Ajuntament, després de mesos de

negociacions. L’acord té certa complexitat perquè

és la continuació d’un primer tracte entre empresa i

Ajuntament que va permetre fa tres anys, enderrocar

els antics magatzems que Eycam tenia darrera de la

Un moment de la signatura del conveni

Miquel Casas i Gérard Signoret, director general d’Eycam Perrier La font dels Bullidors és ara de propietat municipal

Casa Rosa per construir-hi una plaça. L’acord també

contemplava que Eycam-Perrier restauraria una de

les glorietes de Sant Grau. Com a compensació,

l’Ajuntament es comprometia a acondicionar la zona

de Sant Grau i a permetre a Eycam-Perrier, a través

de la modificació del Pla General, que ampliés la

zona edificable de la planta embotelladora de Caldes

per la part de la carretera de Llagostera.

Totes aquestes actuacions tenien un límit d’execució

que estava a punt d’acabar i per això Ajuntament i

Eycam-Perrier han renegociat el contracte.

D’aquesta manera, l’Ajuntament disposarà de la font,

que haurà de restaurar, i ampliarà el termini que te-

nia per arranjar l’entorn de Sant Grau. Eycam-Perrier,

per la seva banda, té 2 anys més per fer l’ampliació

dels seus terrenys i s’eximeix de restaurar la glorieta,

obra que anirà a càrrec de l’Ajuntament i que té un

cost previst d’uns 4.200 euros (unes 700.000

pessetes).

L’alcalde valora molt positivament l’acord que “serà

bo per a tots”, afirma. Pel que fa a la possibilitat que

torni a sorgir aigua calenta de la font, Miquel Casas

es mostra convençut que “d’una manera o altra

aconseguirem que torni a rajar”.



Pàgina  16

Aquae - Revista municipal de Caldes de Malavella. Número 4 - juny de 2002

Notícies

L’Ajuntament es fa càrrec de la gestió urbanística de Malavella Park

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits que hauran de

permetre, si s’acompleixen els condicionants jurídics

i tècnics, la gestió urbanística del desenvolupament

de la urbanització Malavella Park a través de l’acció

municipal. Així, la urbanització es regirà a través d’un

sistema de cooperació entre veïns i Ajuntament.

Aquest, però, no aportarà diners adiccionals ja que

es continuaran recaptant les quotes als veïns.

L’Ajuntament ha considerat aquesta solució a causa

del cas especial de Malavella Park: “la urbanització

ha tingut moltes juntes diferents, té una ubicació

geogràfica complicada, està al mig del bosc i té molt

de barraquisme, cases en situació irregular i

problemes d’abastament i d’aigua potable”,

assenyala l’alcalde. La urbanització de Malavella Park

té 391 parcel·les. D’aquestes, 85 estan ocupades per

habitatges -75 de les quals estan acabades- i 21 tenen

barraques, mentre que 50 més són de l’Ajuntament.

Aquest punt es va tractar en el ple d’abril amb els 6

Un carrer de la urbanització

vots a favor de l’equip de govern i 3 abstencions del

PSC-Progrés Municipal. L’oposició, a través de

Llorenç Rustullet, va manifestar que tot i estar “molt

interessats” en regularitzar aquesta urbanització no

podien votar-hi a favor en considerar que “no tenim

prou informació”.

Es reveu tenir asfaltat el camí de Malavella Park el setembre

El consistori preveu tenir asfaltat el camí

de Malavella Park el setembre. El projecte

ja està acabat i preveu adequar el tram que

va des de la fàbrica Tumbonas Balliu fins

al barranc de Can Pla, poc abans del

trencant de Sant Maurici. El pressupost de

les obres puja aproximadament a uns

57.000 euros (uns 9,5 milions de pessetes),

repartits a parts iguals entre  l’Ajuntament

i el PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de

Catalunya). L’obra anirà a carrec de

l’empresa  ENIGEST SL Tram en el qual el camí deixa de ser asfaltat
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La Diputació de Girona ha facilitat a

l’Ajuntament el projecte de

condicionament de la carretera de

Cassà de la Selva a Caldes de

Malavella, que hauria d’iniciar-se

aquest any. El projecte contempla la

construcció d’una rotonda que

desviarà els vehicles cap al centre del

poble, cap a Cassà, cap a Llagostera

o cap al carrer Víctor Català. La ca-

rretera de Cassà s’eixamplarà i en

alguns trams es modificarà. És el cas

del tram inicial, que es farà passar per

l’actual camp de pomeres. La zona que

hi ha entre l’antic tram de carretera,

que passarà a ser un carrer més, i la

futura carretera serà urbanitzable i

previsiblement s’hi faran habitatges.

Notícies

Es presenta el projecte de la rotonda i carretera de Cassà de la Selva

Plànol de la rotonda i de la carretera

Caldes acollirà aquest estiu dos camps de treball a la

zona del castell de Sant Maurici que continuaran la

feina feta pel camp de l’any passat, amb feines

d’excavació i d’adequació de l’entorn. El primer torn

està format per nois i/o noies de fora de l’Estat

Espanyol i es farà del 22 de juliol al 4 d’agost. El

segon torn el composaran nois i noies de 14 a 17

anys d’arreu de Catalunya que s’estaran a Sant

Maurici del 6 al 17 d’agost. Com l’any passat, les

activitats estan organitzades pel Centre d’Esplai Sant

Esteve amb el suport de la Secretaria General de

Joventut, el Consell Comarcal de la Selva i

l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Els camps combinaran les tasques d’excavació i

Caldes tindrà dos camps de treball a Sant Maurici, un dels quals internacional

arranjament, a càrrec de l’empresa Janus.SL, amb

activitats de lleure, organitzats pel Centre d’Esplai

Sant Esteve, que s’encarregarà també de

l’organització i el bon funcionament dels dos camps.

Els participants s’instal·laran en tendes i el propietari

de la casa de Sant Maurici la cedirà per guardar-hi el

material.

L’Ajuntament valora molt positivament els camps

de treball en aquesta zona d’interès històric, geològic

i paisatgístic i confia que potenciï Sant Maurici com

una zona de lleure i que afavoreixi el coneixament

del país per part dels caldencs i de la gent de fora.

Diverses empreses del municipi col·laboren

desinteressadament en la iniciativa.
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L’Ajuntament va signar el 6 de maig el contracte de

compra de Cal Ferrer de la Plaça amb els fins ara

propietari, Pere Rovirola. L’acord, signat davant de

notari, contempla l’adquisició de la casa i dels

terrenys adjacents per un valor de 300.506 euros.

L’alcalde ha manifestat la seva satisfacció davant la

compra que considera com a una «inversió de futur».

El consistori no té prevists encara quina utilitat pot

tenir en un futur l’edifici. De moment, l’Ajuntament

està omplint de terra i aplanant els terrenys de darrera

de la casa per fer-hi, provisionalment, una zona

d’aparcament. L’edifici està ara tancat però no es

descarta fer una jornada de portes obertes durant la

Festa Major perquè els vilatans puguin contemplar-

la. Paral·lelament, l’Ajuntament ja ha fet una petició

Notícies

El consistori signa el contracte de compra de Cal Ferrer de la Plaça

Pere Rovirola i l’alcalde donant-se les mans

El ple ha aprovat el pla especial d’usos del sòl no

urbanitzable amb els vots favorables de CiU i ERC i

en contra del PSC-Progrés Municipal.  Aquest pla

especial  pretén desenvolupar el PALS (Pla d’Acció

Local per a la Sostenibilitat) en el sòl que està

qualificat com a  no urbanitzable pel Pla general

d’Ordenació Urbana. D’entre algunes de les zones

que es protegeixen pel seu interès especial destaquen

el castell i l’ermita de Sant Maurici i les restes de

Caulès, així com algunes zones humides de prats de

dall. També s’ha modificat un punt que impedeix

tancar els camps amb murs però que no especifica la

creació de tanques arbustives. Amb el nou redactat,

ni una ni l’altra estaran permeses.

El PSC-Progrés Municipal va votar-hi en contra

perquè el pla contempla diverses zones del poble

urbanitzables i que són susceptibles de ser zona in-

dustrial. La intenció de l’oposició era que

s’especifiqués que aquestes zones no podrien ser

industrials i que tota aquesta activitat es traslladaria

a un futurible polígon industrial -consensuat per tots

els partits polítics- que es construiria a prop de la

urbanització Tourist Club. L’alcalde manifesta que

el pla especial d’usos del sòl no urbanitzable s’ha

limitat a definir quins són els usos del sòl que con-

templa el Pla General i com optimitzar els que són

d’ús no urbanitzable. Per tant, apunta, no és la seva

funció definir quin ús es farà del sòl no urbanitzable,

de la mateixa manera que no es poden prendre els

drets que els propietaris tenen sobre aquests terrenys.

També destaca que Caldes necessita sòl industrial

alhora que afegeix que en la majoria de zones

urbanitzables s’hi acabaran contruïnt vivendes

perquè són més rendibles.

El ple aprova el Pla Especial d’usos del sòl no urbanitzable

de subvenció del Fons FEDER (Fons Europeu pel

Finançament de les Regions) per finançar la

restauració de l’edifici.
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L’Ajuntament ha arribat a un compromís amb

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè Caldes

pugui connectar-se a la xarxa de distribució que por-

ta l’aigua des de l’embassament del Pasteral a la Cos-

ta Brava.  L’alcalde Miquel Casas i el de Vidreres,

Jaume Figueras es van reunir el 18 d’abril amb la

presidenta de l’ACA, Marta Lacambra per manifes-

tar la seva preocupació per la manca d’aigua en els

dos municipis.

La solució acordada és fer un ramal de la canonada

d’aigua general a l’alçada de Llagostera i connectar

amb la que fa servir actualment Vidreres, que capta

la seva aigua a Llagostera. En cas que la canonada

fos massa estreta per rebre l’aigua de Caldes i

Vidreres, caldria fer-ne una de més gran. Aquesta

opció és, a parer de l’alcalde, més viable que fer la

Caldes tindrà aigua del Pasteral a finals d’any

connexió a Cassà perquè tot i que el trajecte és més

curt l’Ajuntament de Caldes hauria d’assumir tot sol

el cost de l’obra. En canvi, l’opció de Llagostera

permet repartir els costos amb Vidreres. Un altre

avantatge és que la canonada passarà molt a prop de

Can Carbonell en cas que aquesta urbanització ho

necessiti. A més, l’Ajuntament pot fer arribar l’aigua

a Caldes allargant la canonada ja existent que arriba

fins a Malavella Park.

Un inconvenient de dependre de la xarxa del Pasteral

és que Caldes no podrà disposar d’aigua els mesos

d’estiu ja que en aquesta època puja molt la deman-

da d’aigua a la Costa Brava. Casas apunta, però, que

en aquests mesos, Caldes podrà disposar dels

aqüífers propis, que s’hauran recuperat durant tot

l’any.

L’alcalde es va reunir el dimecres 24 d’abril a Barce-

lona amb el Conseller de Sanitat de la Generalitat

de Catalunya, Eduard Rius per manifestar el seu desig

que Caldes recuperi el servei d’urgències. El

Conseller es va comprometre a estudiar a fons el cas.

Miquel Casas va argumentar la seva inquietud dient

que Caldes té uns 4.500 habitants amb projecció

d’arribar als 5.000 en 3 o 4 anys, als quals cal afegir

les 150-200 persones que s’estan als balneari i que

també utilitzen el servei. En canvi, en la base de

dades que té el Departament de Sanitat hi consten

només 3.400 habitants, xifra molt inferior a la real i

que no reflexa les necessitats del municipi pel que fa

al servei sanitari. A part d’això, l’alcalde va explicar

que Caldes té un territori molt gran i amb una

població escampada, amb molts carrers i amb

Notícies

L’Ajuntament es reuneix amb el conseller de Sanitat per demanar el servei d’urgències

dificultat per arribar-hi. Una altra contradicció que

va fer notar l’alcalde és que els veïns de Can

Carbonell han d’adreçar-se al CAP de Cassà que està

a 15-20 quilòmetres quan el de Vidreres està a 2,5.

Recentment, el delegat de Sanitat a Girona, Joaquim

Casanovas s’ha compromès a fer una ronda de

trobades pels municipis dels voltants de Caldes per

tractar la qüestió. L’Ajuntament descarta les opcions

de fer-se càrrec de la Sanitat a Caldes i de contractar

els serveis d’un metge, sortides que no són viables.

Una sortida que vol proposar el consistori a

Casanovas és aprofitar que de juny a setembre hi ha

un metge i una infermera adicional en el CAP de

Cassà. La idea seria que un equip de metge-infermera

estigués en cadascun dels principals municipis de la

zona (Cassà, Llagostera i Caldes).
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Es farà una comissió per l’aigua termal

Notícies

La Unió Europea ha concedit una subvenció de

100.000 euros a l’Ajuntament per reformar la plaça

on hi havia els antics magatzems d’Eycam. Aquesta

obra està inclosa en la primera fase  del projecte de

rehabilitació de les termes romanes, que consisteix

en l’adequació de la plaça i la rehabilitació de la

muralla medieval. La subvenció prové del FEDER

(Fons Europeu de Desenvolupament Regional) dins

del bienni 2002-2003, per la qual cosa  l’Ajuntament

rebrà el fons en aquest període. Podeu veure el

projecte de remodelació de les termes i del sector de

Sant Grau en el número 4 de l’Aquae. La plaça que s’ha de reformar

El ple municipal ha aprovat en sessió extraordinària

i amb l’acord de tots els partits polítics crear una

comissió que vetlli pels drets públics sobre l’aigua

termal. La iniciativa sorgeix d’una proposta del Partit

Socialista-Progrés Municipal sobre la qual l’equip de

govern va presentar una esmena de modificació que

es va aprovar per unanimitat. El text contempla que

la comissió estarà formada per l’alcalde, el regidor

delegat de l’area, un membre de cada grup munici-

pal i assessors tècnics que la pròpia comissió deter-

minara.  Els punts a tractar en aquesta comissió es

definiran un cop aquesta s’hagi creat.

Europa aporta 100.000 euros per fer la plaça on hi havia els antics magatzems d’Eycam

Xerrada sobre els volcans de Caldes

La geòloga i professora de l’Àrea de Geodinàmica

Externa de la Universitat de Girona, Montserrat Vehí

i Casellas, va fer una xerrada i itinerari per totes les

persones interessades sota el títol Caldes de Malavella,

terra de volcans. El 19 d’abril es van fer les explicacions

teòriques mentre que el dia següent es va fer una

sortida pràctica a diversos volcans del terme de

C a l d e s

( x e m e n e i a

volcànica de

Sant Maurici,

volcà del camp

dels Ninots, co-

lada basàltica

de can

Teixidor...).

M o n t s e r r a t

Vehí i Casellas

ha presentat

recentment la

seva tesi doctoral, Geologia ambiental de la depressió de

la Selva, que podeu consultar en la següent adreça

d’internet: http://www.tdcat.cesca.es/TDCat-

0321102-144158/

Algunes de les zones que es van visitar
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Notícies

Renfe contracta una empresa perquè li vengui els bitllets de l’estació de tren

Andanes adjudicades

Per altra banda, Renfe ha adjudicat la re-

forma de les andanes i de les passeres a

l’empresa Covisa. Les obres, que haurien

de començar properament, han de

permetre que els passatgers accedeixin al

tren de forma més còmoda i segura,

sobretot en trens alts com els Catalunya-

Exprés i facilitar l’accés d’una andana a

l’altra. El pressupost és d’uns 6 milions de

pessetes, que aniran a càrrec de

l’Ajuntament i de la companyia ferroviària

a parts iguals. Renfe també ha afirmat que

preveu fer per l’any 2005 un pas elevat que

Pas dels passatgers per les andanes actuals

Vista de l’estació

permetria passar d’un cantó a l’altre de les andanes

sense haver de caminar per sobre de la via.

La companyia ferroviària Renfe traslladarà els

empleats que té a l’estació de Caldes cap a altres

estacions i contractarà una empresa perquè li vengui

els bitllets. Tot i això, l’alcalde Miquel Casas

manifesta que l’Ajuntament ha aconseguit el

compromís de Renfe que no es tancarà l’estació, que

els viatgers tindran el màxim de seguretat a través

de càmeres i que els trens continuaran parant i que

fins i tot podrien potenciar-se les línies internes.

La mesura presa per la companyia ferroviària no

deixa satisfets el grup de veïns que en els últims

mesos ha recollit unes 3.200 signatures a Caldes i a

diversos municipis del voltant (Sant Feliu de Guíxols,

Cassà, Calonge, Palamós i Llagostera) per demanar

que l’estació de Caldes continuï oberta. Les firmes

es van lliurar a la subdelegació del govern de la

Generalitat a Girona.

Els impulsors de la recollida de signatures temen que

el nou personal es limiti a vendre bitllets i no ofereixin

serveis que prestaven fins ara els treballadors de

l’estació com informar d’endarreriments, atendre les

arribades de trens entre altres.
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Notícies

Breus

- L’Ajuntament de Caldes és un dels 30 municipis

de les comarques gironines que subvenciona, com

ha fet ja en els últims anys, l’acolliment de nens

sahrauís per part de famílies caldenques. El consistori

aporta uns 1.200 euros (200.000 pessetes) a l’ACAPS

(Associació d’Amics del Poble Sahrauí), entitat que

coordina la vinguda dels nens sahrauís als municipis

catalans durant l’estiu, l’època de l’any més dura en

els camps de refugiats sahrauís del desert d’Algèria.

-L’Ajuntament ha aprovat la instal·lació de pals de

senyalització dels itineraris de BTT del municipi

conjuntament amb el Consell Comarcal de la Selva.

-S’ha adquirit un camió bolquet amb cabina per a la

brigada municipal d’obres. L’import de l’adquisició,

que es fa a Auto Remolcs Girona SA, és de 23.461

euros. Aquest vehicle s’ha d’afegir al dumper comprat

a l’empresa REINE SA per 16.732,77 euros.

-S’ha canviat la regulació del carrer Vall·llobera i el

carrer Barcelona, així com el pas de zebra a la carre-

tera de Llagostera a l’alçada del carrer Cerdanya.

-S’han adquirit 4 plafons turístics que es col·locaran

properament en el municipi. Els rètols tenen 2 metres

d’amplada i 1,15 metres d’alçada, estan fets d’alumini

en to platejat, amb dos pals de suport, a partir del

disseny elaborat pel Grup de Turisme de Caldes de

Malavella. Els plafons han estat fets per l’empresa

Comunical, com.comarcales SA

-S’ha adjudicat per subhasta pública les obres de les

pistes de tennis, adequació dels accessos i adequació

de les pistes que configuren la fase I del projecte

d’equipaments esportius a l’empresa Polipaviment

SA per 106.732,47 euros. L’Ajuntament ha demanat

per aquesta obra una subvenció al Consell Català de

l’Esport.

-La Diputació de Girona, en sessió de 23 d’abril

d’enguany ha concedit una subvenció de 1.520,53

euros per a l’edició de la revista d’interès local

AQUAE.

-S’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització

d’Aigüesbones.

-S’ha sol·licitat a l’agència catalana de l’aigua

l’assumpció de la gestió de l’estació depuradora de

la urbanització Can Carbonell al terme municipal de

Caldes de Malavella.

-L’Ajuntament s’ha adherit al projecte de gestió del

massís de l’Ardenya una part del qual està en el nostre

terme municipal.

-L’IAS (Institut d’Assistència Sanitària) ha duplicat

les hores d’assistència del servei de pediatria. A par-

tir del 8 d’abril, la doctora Graciela Perkel atén les

consultes de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda i la

doctora Susanna Martínez visita els dimecres de les

2 de la tarda fins a les 9 del vespre i els divendres de

les 8 del matí fins a les 3 de la tarda. Anteriorment

el servei s’oferia tan sols 3 dies a la setmana i el

pediatra treballava a mitja jornada.

- El ple ha posat a subhasta pública les parcel·les

610, 617, 774 i 858, per un preu d’entre els 9.150 i

els 11.000 euros. Els interessats es poden adreçar a

les oficines municipals de l’Ajuntament per més

informació.
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Notícies

La Festa Major tindrà com a gran novetat una fira i altres activitats el diumenge al matí

Enguany la Comissió de Festa Major vol sorprendre

els caldencs amb l’organització d’una primera fira

d’artesania i de col·leccionisme per al matí del

diumenge, dia 4 d’agost, al bell mig de la celebració

principal de la nostra població, amb l’interès d’iniciar

aquest any un nou apartat de la festa que de mica en

mica vagi prenent embranzida i força i es converteixi

amb el temps, si s’escau, amb una de les seves peces

destacades i emblemàtiques.

La pretensió és la de trencar d’alguna manera amb la

dinàmica de les darreres celebracions en què el gruix

dels actes principals se centrava en tardes i nits, i

cercar la potenciació del matí del diumenge amb un

festejament especial que aglutinés un bon nombre

d’actes i que esdevingués un nou centre d’atracció

per al conjunt dels vilatants i dels forasters que ens

visitin amb motiu de la Festa Major i aquest any

també amb motiu de la FIRAMAJOR 2002.

Firamajor és el nom amb què s’ha batejat aquesta

matinal que agruparà un enfilall ample d’actes festius

que us passem a detallar. En primer lloc un MERCAT

DE PRODUCTES ARTESANALS I DE

COL·LECCIONISME, al voltant dels quals giraria

el nucli essencial de la fira. També en lloc destacat,

la 4ª. TROBADA DE PUNTAIRES, promoguda des

de l’Esplai de Caldes-Fundació “la Caixa”, es vol

que hi tingui un paper principal. Un i altra s’ubicarien

en els llocs més frescals que ofereix la nostra vila:

les rambles i els carrers que envolten Teatre, Casino

i Església parroquial. Diferents exposicions

d’antiguitats, col·leccions i puntes complementaran

de forma ajustada aquests actes de fira-mercat. Així

mateix, un esmorzar reparador i popular s’oferirà a

tots els participants i a tots els visitants de la fira per

tal de donar forces, color i caliu al conjunt dels actes.

Igualment és previst d’organitzar-hi un CONCURS

DE PINTURA RÀPIDA, el 3r. RAL·LI

FOTOGRÀFIC i un mural infantil, així com hi tindrà

cabuda altres activitats d’animació infantil i de

caràcter cultural que són pendents de concretar.

Aprofitem l’avinentesa d’aquestes pàgines per

demanar la col·laboració de tots els caldencs i de les

entitats del poble perquè amb el seu suport es pugui

tirar endavant i acabar de donar forma i continguts

a la FIRAMAJOR 2002. Estem oberts a  suggerències

i a col.laboracions per part d’entitats i de particulars.
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Notícies

La Selva ofereix un servei per solucionar problemes familiars i comunitaris

El Consell Comarcal de la Selva ha creat el Centre

de mediació familiar i comunitària de la comarca de

la Selva, un servei que pretén resoldre conflictes

familiars i comunitaris a través del diàleg i procurant

d’evitar que aquests passin per la via judicial.

L’organisme està pensat per solucionar problemes

com la separació i el divorci, els conflictes

intrageneracionals, les disputes entre veïns,

problemes amb l’administració pública, reclamacions

com a consumidors entre d’altres i està dirigit tant a

persones com a col·lectius (associacions, escoles...).

Els mediadors són professionals de diferents àmbits

(advocats, psicòlegs, pedagogs, treballadors i

educadors socials. El servei defensa sempre la

confidencialitat de l’afectat i intenta oferir una sortida

més ràpida, econòmica i menys traumàtica que la

via judicial. La primera sessió és gratuïta mentre que

en les restants es cobra d’acord amb els preus públics

que ha aprovat el Consell Comarcal

Les persones o col·lectius interessats poden adreçar-

se al Centre de Mediació familiar i comunitària de la

comarca de la Selva a través del telèfon 972 84 21

61, de 9 a 1 del matí. L’alcalde Miquel Casas s’ha

compromès a intentar que el servei es pugui

desplaçar una vegada al mes a Caldes.

Es crea a Caldes l’Associació Endometriosi Espanya

Recentment s’ha fundat a Caldes l’Associació

Endometriosi Espanya, que vol

difondre el coneixement sobre

l’endometriosi, una malaltia poc

coneguda però que pateixen prop d’un

10% de les dones. Els símptomes es

presenten sobretot durant i pocs dies

abans de la menstruació i poden ser

diversos: dolor pèlvic, abdominal,

d’espatlla..., nàusees, vòmits, debilitat,

fatiga, mareig, dolor durant i després

de les relacions sexuals, problemes

intestinals i de bufeta, hemorràgies

fortes i irregulars, problemes d’esterilitat...

Els objectius bàsics de l’Associació

són difondre informació sobre

l’endometriosi, crear un punt de

trobada i de suport de les malaltes i

estimular la investigació de la

malaltia. Per això el seu web

(www.gesmedia.com/endometriosis)

ofereix, entre altres coses, informació

sobre la malaltia així com un llibre

de visites que permet intercanviar

experiències i vivències. També és

possible adherir-se com a sòcia o soci.Logotip de l’Associació

El Centre de mediació busca el diàleg i l’acord
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L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes)

de Caldes ha organitzat una campanya de recollida

de signatures per proposar que el Parlament de

Catalunya debati una llei que permeti que tots els

nens i nenes de 0 a 3 anys disposin de places de

qualitat en llars d’infants públiques. Aquesta

campanya està coordinada a Catalunya des del Marc

Unitari de la Comunitat Educativa, la Unió de

Consumidors de Catalunya i la Confederació

d’Associacions de Veïns de Catalunya. Per més

informació sobre la campanya, podeu consulteu el

seu web a la següent adreça d’internet: http://

muce.pangea.org/0-3.htm

L’AMPA demana més places de llars d’infants

Els actes de commemoració del centenari del

naixement de Francesc Mas i Ros encara cuegen ja

que l’exposició sobre el mestre sardanista caldenc

es traslladarà el setembre vinent a Palamós, després

d’haver passat pels següents pobles de les comarques

de Girona: Caldes de Malavella, Sils, Santa Coloma

de Farners, Girona (a la Casa de Cultura, amb un

acte d’inauguració que va tenir la presència del

delegat de Cultura de la Generalitat a Girona, Joan

Domènech) i Breda. La inauguració dels actes en

motiu del centenari de Francesc Mas i Ros va ser el

18 de febrer de 2001, mentre que la cloenda es va

fer el 24 de febrer passat.

Notícies

L’associació per a la defensa del patrimoni termal és entitat d’interès municipal

El ple ha declarat l’Associació per a la defensa del

patrimoni termal com a entitat d’interès municipal,

amb el vot favorable de Llorenç Rustullet, Manuela

Infante i Miquel Sentís, del PSC-Progrés Municipal;

Salvador Balliu i Maria Àngels Fàbios de CiU i de

Marcel Vila d’ERC; i les abstencions de Miquel Ca-

sas i de Josep Fontané de CiU i de Pere Prat, d’ERC.

L’associació es va presentar en societat a finals de

març al Casino  davant d’una vuitantena de perso-

nes. En la presentació del grup, Antoni Figueras va

explicar els objectius que s’han fixat: “Som una

associació que vol treballar amb independència de

criteri per promoure la implicació ciutadana, parti-

cipar en la política municipal en qüestions referents

al patrimoni termal i fomentar entre els ciutadans el

coneixement i el debat sobre el nostre patrimoni

termal”.

Paral·lelament a la presentació, Montse Vehí,

professora de l’Àrea de Geodinàmica Externa de la

Universitat de Girona, va fer una xerrada sobre

l’orígen, característiques i causes de la naturalesa de

l’aigua termal a Caldes. Si voleu aprofundir en la tesi

que va fer al voltant de l’aigua podeu anar al següent

web: http://www.tdcat.cesca.es/TDCat-0321102-

144158/

L’exposició de Mas i Ros visita Palamós

L’associació en el moment de la presentació
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Entrevista

César Argilés, entrenador de la Selecció Espanyola d’handbol

La selecció espanyola d’handbol es va concentra al

balneari Vichy Catalán un dies del maig passat per

relaxar-se i preparar-se el partit de classificació pel

mundial que jugarà contra Àustria i que es farà l’any

que ve. Vàrem parlar amb César Argilés, l’entrenador:

-Com arriba l’equip a Caldes?

El final de la temporada coincideix amb un mapa

geogràfic en el cos del jugador de cops, lesions,

cansament, viatges... Fa dos anys, abans de viatjar a

Sydney vàrem anar a un balneari de Santander i ara

hem entès que el millor lloc és aquest, per  desplaçament,

temperatura, número de jugadors de Barcelona... És

un plaer ser aquí amb gent tant agradable.

-Quin és el pla previst?

Bàsicament hem treballat sobre el sistema d’una

sessió diària exclusivament, i la segona sessió entre

cometes era de bany-teràpia, de recuperació, de

massatges. Tampoc volem pressionar molt, ja que

entenem que els jugadors arriben a punt a aquestes

alçades de temporada i només s’han de mantenir.

-Què tal la convivència entre tantes estrelles?

Hi ha molt bona relació. Estem amb la pressió de

guanyar, per descomptat, però ara l’objectiu no és

guanyar-se entre ells, com durant la lliga.

-Àustria es un rival assequible?

Sí, jo crec que sí. A priori som favorits, però el fet de

ser un equip assequible no significa que sigui un equip

de barri o un grup d’amics. Àustria en aquest sentit

té la seva qualitat (...) Així i tot no es pot jutjar el

potencial econòmic d’una selecció o equip abans de

jugar el partit. S’hi ha d’estar al camp i s’ha de lluitar.

- I després del mundial?

Després hauré de tornar per fer una entrevista per

comentar el mundial (riu). El que si és clar és que

hem de treballar perquè l’equip s’afianci.

Enric Masip també ens va dedicar uns minuts

Els jugadors de la selecció relaxant-se

César Argilés conversant
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L’entrevista

Entrevistem David Trueba, director de Soldados de Salamina, pel·lícula que es va rodar els dies 22, 23

i 24 d’abril a Caldes. La majoria de les escenes filmades es van fer en el Balneari Prats, que s’ha adequat

per poder representar una residència d’avis del sud de França. Així mateix, nombrosos veïns hi han

actuat com a extres, com per exemple els avis del Casal de la Casa Rosa, i alguns alumnes i mestres de

l’Escola Pública Sant Esteve. La pel·lícula, que està basada en la novel·la del mateix nom de l’escriptor

gironí Javier Cercas i que ha esdevingut un espectacular èxit de vendes amb més de 200.000 exemplars

venuts, s’ha rodant en diversos escenaris de les comarques de Girona. Tot l’equip del film, que té com

a protagonista Ariadna Gil, incloent-hi el productor -el també director de cinema Fernando Trueba-, es

van hostatjar durant aquells dies en el mateix Balneari Prats.

Com va el rodatge per aquí Caldes? Hi ha agut

cap problema?

Molt bé, no hi ha hagut cap problema, molt tranquils

per aquí; la gent del balneari és molt maca, i ens ha

prestat una gran col·laboració, ens ha tractat molt

bé.

Com és que que vau

escollir Caldes per rodar?

En realitat va ser a causa

de l’espai del balneari. Com

que el seu estil és una mica

un estil de tipus francès, el

vam escollir per rodar les

últimes escenes de la

pel.lícula, que transcorren

en una residència d’avis de

França. Amb els exteriors

no hem tingut gaires

problemes, ja que els hem

rodat a Dijon -que, per sort,

va coincidir que eren uns

dies també amb molt de

sol- i aquí a Caldes realment

David Trueba, director de la pel·lícula Soldados de Salamina

només d’exteriors hem rodat escenes molt curtes a

la Plaça Sant Esteve: sortides i entrades al balneari,

i per tant no hem tingut cap problema per adaptar

els escenaris.

Per què has canviat el narrador de la novel·la,

que és un home, per una

dona en la pel·lícula?

[Amb cara de sorprès]

Home! Aquesta pregunta

no me l’han fet mai, de

veritat . Es un dels diver-

sos canvis del que és el

trasllat de la novel·la a la

pel·lícula, i es tracta

d’excitar la imaginació de

l’espectador. Algú que ha

llegit la novel·la i vol veure

la pel·lícula no només

veurà el que ja ha llegit

anteriorment, fil per randa.

A més, sempre una dona

en aquest tipus d’històries

jo crec que millora molt,David Trueba atenent a la revista Aquae



Pàgina  28

Aquae - Revista municipal de Caldes de Malavella. Número 4 - juny de 2002

L’entrevista

no?. Elles donen més tensió, més interès, més

vitalitat. Els homes som una mica avorrits, no? Fins

i tot en la manera de vestir.

Què en penses, de les adaptacions de les

novel·les al cinema?

Jo crec que hi ha tres tipus d’adaptacions. Les que

surten regular, les que surten millor que bé i les que

surten pitjor. I n’hem vist de tots colors.

Però una pel·lícula ha de ser diferent al llibre en

el qual es basa, no? O s’ha de ser el màxim de

fidel?

No, no, al contrari. Jo vaig llegir la novel·la i em va

agradar molt; em va agradar molt la seva història, i

vull contar aquesta història, que transmeti mitjançant

les imatges les mateixes emocions, i vull que aquestes

siguin tan intenses o més que en el llibre. Si adaptes

un llibre que t’ha agradat molt el que intentes no és

ser fidel, sinó fer la millor pel·lícula que puguis. La

fidelitat o la no fidelitat és un aspecte secundari.

L’important és transmetre el mateix.

Algun director ha volgut adaptar alguna de les

teves novel·les al cinema?

Algú ho ha intentat, però no els he deixat, ni jo he

volgut adaptar alguna novel·la meva, a causa

bàsicament de coses meves. Jo crec que els meus

llibres no es necessiten de veure’ls al cinema. En

canvi el cas de Javier Cercas (autor de Soldados de

Salamina) és diferent, ja que li fa molta il·lusió de

que facin una versió cinematogràfica de la seva

novel·la.

Javier Cercas ha posat algun problema a

l’adaptació?

David Trueba, director de la pel·lícula Soldados de Salamina

Al contrari, al contrari. No ha posat cap impediment,

ens ha ajudat molt, tot i que jo he fet el guió. Està

molts dies amb nosaltres, ve moltes nits a sopar al

rodatge, a veure el que hem filmat durant el dia i a

comentar-ho. Ens està ajudant molt. Ja ens

coneixíem d’abans de llegir la novel·la.

El director, atent, rumiant la resposta

La pel·lícula va despertar l’atenció dels mitjans de comunicació
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Creus que s’han fet massa pel·lícules sobre la

Guerra Civil i la post-guerra, com per exemple

ara amb El embrujo de Shangai, que s’acaba

d’estrenar?

Bé, El embrujo de Shangai no és tant de la posgue-

rra com un somni de la infància, que simplement es

situa en els anys 50 a Barcelona. Però crec que, si

mires que sobre la Guerra Civil s’han escrit més llibres

que sobre la Segona Guerra Mundial i també sobre

la del Vietnam, però menys pel·lícules,

podem pensar que encara no s’han fet prou

pel·lícules sobre la Guerra Civil. Però

sobretot jo crec que encara no s’han fet

pel·lícules que hagin agradat; no s’ha fet

encara una pel·lícula que expressi prou el

que va ser la Guerra Civil. Però en tot cas

no crec que se n’hagin fet massa, al

contrari. Quant a Soldados de Salamina,

no és estrictament una pel·lícula sobre la

Guerra Civil. La història que transcorre

durant la guerra ocupa només un 20 % del

que és la pel·lícula. No podríem dir per tant

que sigui un pel·lícula sobre la Guerra Ci-

vil. Però ja m’agradaria, crec que es poden

fer molt bones pel·lícules sobre la Guerra

Civil, i que algun dia es faran i es

normalitzarà la manera de mirar aquesta

guerra.

Quan podrem veure com surt el nostre

poble a la pel·lícula?

Jo crec que l’estrena serà entre el febrer i

el març de l’any que ve, el 2003.

Finalment, a part de treballar heu

tingut temps de descansar i de passar-

vos-ho bé durant la vostra estada aquí?

Sí, sí. I tant! Hem gaudit molt. Hem menjat en res-

taurants molt bons dels voltants. També ens ha tractat

molt bé la gent del balneari, ens ha fet uns massatges

molt relaxants -jo no era molt aficionat als massatges-

, i m’han agradat molt, l’altre dia m’ho vaig passar

molt bé.

Moltes gràcies i molta sort.

L’entrevista

David Trueba, director de la pel·lícula Soldados de Salamina

Un moment del rodatge
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L’entrevista

David Trueba, director de la pel·lícula Soldados de Salamina

L’equip estava composat per força gent...

I els menuts complint les ordres al peu de la lletra

David Trueba donant instruccions als menuts de Caldes...

L’Ariadna Gil rodant una seqüència

... i el rodatge va despertar l’atenció de molts caldencs
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Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia

Activitats fetes

Durant el mes d’abril passat a la biblioteca vàrem

organitzar diferents actes per tal de commemorar el

desè aniversari de la seva inauguració. El més exitós

fou l’espectacle infantil “Xarivari” del grup Teatre

Mòbil que en va gaudir de valent el dia de Sant Jordi,

tant a pares com a nens. Per acabar de gaudir d’una

bona vetllada vam menjar una coca molt bona i vam

regalar punts de llibre.

Durant tot el mes hi va haver diferents activitats:

“L’hora del conte…de por” i també un recital de

poesia per als més petits, actuacions que

Els nens vàren participar-hi activamentPreparant l’hora dels contes

acompanyaven a les exposicions de llibres “Ui, qui-

na por” i “Pouem, poemes”.

Us recordem que a la propera exposició de llibres:

”Selecció curs 2000-2001” podreu trobar-hi una tria

de llibres per nens i joves que us pot ajudar en la

compra de lectura per gaudir a l’estiu. La podreu vi-

sitar des del 3 al 15 de juny. Tot seguit podreu veure

algunes fotos d’aquestes activitats. En podeu veure

alguna més de l’espectacle infatil «Xarivari» a la

secció d’Esdeveniments, dins de l’apartat de la Diada

de Sant Jordi.

L’espectacle infantil de Sant Jordi va causar sensació... ... i va fer aixecar del seient els nens (més fotos, a Esdeveniments)



Pàgina  32

Aquae - Revista municipal de Caldes de Malavella. Número 4 - juny de 2002

Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia

Una carta de Javier Cercas

“Abril 2002

 Queridos amigos,

Un libro es sólo un montón de páginas impresas u sólo cuando alguien lo lee se convierte de verdad en un libro.

Quiero decir que son los lectores los que impiden que un libro sea letra muerta: cada vez que uno de ellos lo abre y

empieza a leerlo, el libro cobra vida, una vida nueva y única e insustituible, porque no hay dos personas en todo el

mundo que lean el mismo libro de la misma forma, sino que cada una de ellas lo hace a su modo. Esta es la

explicación de que todos los escritores, incluso los que no lo reconocen, soñemos con tener muchos más lectores de los

que somos capaces de imaginar: al fin y al cabo, la vida de nuestros libros depende de ellos. Es decir, de vosotros,

amigos de la biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia. Por eso yo quiero agradeceros desde aquí –ya que no puedo hacerlo

personalmente, que es lo que de verdad me gustaría- que hayáis  leído mi libro, y os aseguro que sueño con que os haya

gustado. Por lo demás, yo supongo que Soldados de Salamina puede y hasta debe leerse de muchas formas, pero

para mí – y no necesariamente tenéis que estar de acuerdo conmigo, porque ningún autor tiene el monopolio de la

interpretación de su obra- es quizá sobre todo una novela sobre los héroes, que son las personas que nos salvan, y

sobre los muertos, que son aquellas personas a las que nosotros podemos salvar, porque los muertos no mueren del

todo mientras haya alguien que los recuerda. Bien pensado, lo mismo ocurre con las novelas –con la mía y con todas

las demás-: sólo vosotros, sus lectores, conseguís leyéndolas el prodigio de que no mueran del todo, sólo vosotros

conseguís salvarlas.

Un saludo muy afectuoso,

Javier Cercas”

En un número anterior de la revista “Aquae” us

recomanàvem la lectura de la novel·la “Soldados

de Salamina” de Javier Cercas. Com  ja sabeu, el

Balneari Prats  i també la plaça Sant Esteve foren

escenari del rodatge de la pel·lícula basada en aquest

llibre, dirigida per David Trueba. A la biblioteca el

préstec de la novel·la ha augmentat i moltes perso-

nes s’han interessat en la  seva lectura. És per això

que ens vam posar en contacte amb l’autor, i malgrat

no poder acompanyar-nos personalment, ens ha

escrit una carta on reflexiona sobre la literatura i

sobre l’acte de llegir. Volem compartir-la amb tots

els lectors de la biblioteca, que és a qui va adreçada

especialment

Si bé el mes d’abril d’enguany “Soldados de

Salamina” ha estat per segon any consecutiu la

novel·la més venuda per Sant Jordi, altres novel·les,

altres llibres han estat novetat. Us convidem que

passeu per la biblioteca per fer-hi una ullada i

descobrir-los. Segur que n’hi ha algun que us farà el

pes! Precisament, a la pàgina següent teniu una

ressenya d’una novetat literària i un llistat d’algunes

de les últimes adquisicions. Per últim, us fem menció

dels horaris d’estiu de la biblioteca, que seran vigents

a partir del dia 25 de juny. Fins al pròxim número de

l’Aquae!
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Altres adquisicions:

-Manuel Castells.- La galàxia Internet-RosadelsVents

(donació de Xavier Ollé)

-Ferran Torrent.- Societat limitada.- Columna

-Assumpció Cantalozella.- La pluja d’estels.-Proa

-Jordi Arbonés.- L’escala de Richter.- Proa/Colum-

na

-Vilallonga.- Memorias no autorizadas, vol.3. La flor

i  nata.- Plaza & Janés

-Angela Vallvey.- Los estados carenciales.- Destino

-Alvaro Pombo.- El cielo raso.- Anagrama

-Tomás Eloy Martínez.- El vuelo de la reina.- Alfa-

guara

-Manuel Vázquez Montalbán.-Erec i Enide.- Areté

Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia

Novetats i horari d’estiu

Comentari de llibre

Josep Clara- Ramon Vila, Caracremada, el

darrer maqui català.- Rafael Damau editor.

Biografia de Ramon Vila Capdevila (Peguera 1908-

Castellnou de Bages 1963), darrer  maqui que plantà

cara al franquisme. Una llarga vida de clandestinitat

que us convidem a llegir. Josep Clara, historiador

gironí, tracta aquest tema amb rigorositat i seriositat.

Us en presentem un breu fragment per tal de donar-

vos una pista del contingut del llibre i de la

personalitat de Caracremada:

“Com a anècdotes de l’etapa de resistent, Ramon

Vila recordà a Frederica Montseny que, quan era

capità de la companyia, per tal de donar exemple, a

ell no li feia res de pelar les patates, i que també va

establir el costum que els comandaments fossin

nomenats per votació entre els components del grup.

D’aquesta manera -afirmava-, eren nomenats els més

valents i els més capaços. D’altra banda, explicava

que, atès que els Franc Tireurs et Partisans eren

gairebé sempre manats per comunistes, en una ocasió

els comunistes espanyols visitaren el coronel Bernard

i li digueren que

no estava bé que

un anarquista els

manés. «Movie-

ron influencias del

Partido y al fin no

tuvo más remedio

que quitarme el

mando en la com-

pañía, considera-

da la invencible,

que nunca retro-

cedía y donde to-

dos los hombres

Nou horari d’estiu a la biblioteca

A partir del 25 de juny a la biblioteca obrirem

en horaris d’estiu. Serà el següent:

-Matins: de dilluns a divendres, de les 10 a 2/

4 de 2.

-Tardes: dimarts i dijous, de 2/4 de 5 a 2/4

de 9.

-Dissabtes: d’11 a 2/4 de 2.

eran ejemplo de moral y de bravura. Bernard, que

me tenía confianza y afecto, me volvió a llamar, de-

volviéndome el mando de la compañía contra vien-

to y marea. Me consultaba muchas veces, hasta en

el aspecto de la limpieza que efectuaron en los pri-

meros tiempos de la liberación. Yo siempre procuré

aminorar la ferocidad de la misma. En la lucha como

en la lucha, pero a sangre fría siempre me ha repug-

nado la violencia. Un hombre indefenso ya no es un

enemigo”
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Llar d’infants municipal

Què hem fet l’últim trimestre?

En la nostra tasca d’ensenyar i d’educar, durant

aquest nou trimestre hem continuat descobrint

l’entorn pròxim de la llar d’infants. Hem realitzat

diferents sortides, totes elles relacionades amb els

centres d’interès que en aquell moment estàvem

treballant. D’aquesta manera, els infants van

adquirint els conceptes i el més important: gaudeixen

aprenent.

Una de les primeres sortides del trimestre fou la vi-

sita a la peixateria, on amablement la Sra. Rosa ens

va ensenyar diferents varietats de peixos. Una de les

altres sortides va ser la visita al dispensari munici-

pal, on la Llum ens va ensenyar les eines que utilitza

el metge, ens va medir, pesar, posar una tirita... i

fins i tot ens va regalar una xeringa i una tirita. D’allà

vàrem anar a la farmàcia per comprar tot allò

necessari per poder muntar el nostre racó de metge

a cada aula.

Durant el mes de març vàrem anar al mercat a com-

prar tota la fruita necessària per fer-nos una bona

macedònia. A més, vàrem distingir els gustos, vàrem

aprendre el nom, els colors...

Dies abans de Sant Jordi vàrem anar a la biblioteca

on la Mercè, a més d’explicar-nos contes, ens va

deixar remenar, triar, mirar... tots els contes, i també

ens va ensenyar la resta de la biblioteca, això sí, amb

una mica de silenci.

El mateix dia de Sant Jordi vàrem fer un tomb per la

plaça de Sant Esteve per veure les paradetes de llibres

i roses. Allà vàrem veure la paradeta que els pares i

mares de la llar havien posat.

Passats els dies vàrem anar a veure la floristeria de

la Maria del Mar. Allà ens va ensenyar diferents flors

i vàrem aprofitar per comprar una flor per cada aula.

Finalment, durant el mes de maig hem anat a

conèixer les fonts del poble: la dels Bullidors, la de

la Mina (on sortia aigua calenta), la de les Roques

on l’aigua estava molt fresca i bona. La pròxima

sortida programada que tenim és la visita a cal

veterinari on veurem algun animalet.

Com veieu, no parem ni un moment, tenim molt per

descobrir!!! A més de descobrir l’entorn, també fem

moltes més activitats dins de la llar, una petita mostra

és la que us oferim tot seguit:

L’equip d’educadores de la llar d’infants

Les maduixes d’infants es van passejar pel poble per carnestoltes Els plàtans fan parada i fonda
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Llar d’infants municipal

Estirant, arrugant, estripant... descobrint els colors del paper Remenant sucre, xocolata i pa ratllat sortirà un gran disbarat

Amb el verd i groc de la poma intentem fer una rodona Amb les ampolles de colors i sons descobrim emocions

Què hem fet l’últim trimestre?

Com els grans artistes, grans murals pintem Un bon cuiner abans de tot un gros barret s’ha de fer



Pàgina  36

Aquae - Revista municipal de Caldes de Malavella. Número 4 - juny de 2002

Des de la darrera edició de l’AQUAE, a l’Escola

Esportiva hem fet un munt d’activitats més. Al marge

de les competicions esportives dels 9 equips hem

organitzat tot un seguit d’activitats socials, algunes

d’elles ja tradicionals, que posen de relleu l’esperit

familiar de l’Escola Esportiva, i que per nosaltres

són una part més del procés formatiu del nen/a, noi/

a que portem a terme. Us n’hem fet el següent recull:

A.- Competicions i Trobades Esportives de Cap

de Setmana:

-Prebenjamí “A” i “B” de bàsquet: Ha participat

en 4 trobades més: Tordera, Sta. Coloma, Caldes  i

Sant Hilari. On no es tenen en compte els resultats.

-Benjamí Femení i Benjamí Masculí de bàsquet:

L’equip masculí ha quedat campió invicte amb 13

victòries en 13 partits. L’equip femení, únic equip

format íntegrament per nenes, ha aconseguit abans

d’acabar la lliga una victòria. Ambdós equips van

participar en la Trobada amb la Federació Andorrana

de Bàsquet el 10 de març. Cada equip va sumar 1

partit guanyat i 1 de perdut. El 8 i 9 de juny partici-

pen al LUDIBÀSQUET de Vidreres, 30 hores

continuades de bàsquet de promoció.

-Aleví Masculí de bàsquet: Després d’acabar la pri-

mera fase en darrer lloc, han encapçalat el Nivell 2

comptant tots els partits per victòries. Com els equips

benjamins, van participar en la Trobada d’Andorra

on vàren guanyar els 2 partits i també aniran al

LUDIBÀSQUET de Vidreres.

-Aleví A, B i C de voleibol: Excel·lents resultats i

molt bona progressió dels 3 equips. L’equip “A”  ha

quedat Campió de Lliga amb 15 victòries i 1 derro-

ta. L’equip “B” ha quedat tercer, amb 12 victòries

en 15 partits i el “C”, amb les jugadores més petites,

ha acabat en una meritori sisè lloc, amb 7 victòries

en 18 partits. Han compaginat la temporada amb la

participació en les trobades de la Federació Catala-

na de Voleibol que s’han disputat a Barcelona, An-

dorra i Premià. El 22 de juny participarem en la

Cloenda, que serà de volei-platja, a Segur de Calafell.

-Cadet Femení de voleibol: Han tancat la lliga

cinquenes amb 7 victòries de 14 partits. Més endavant

han participat en la Copa Consell on han jugat 5

partits, amb un parcial favorable de 3-2 que no els

ha estat suficient per accedir a les semifinals de la

competició. Com els equips alevins, participaran en

la Festa de volei-platja de Segur de Calafell.

Escola esportiva

Des del darrer AQUAE...

L’equip benjamí de bàsquetEscola de Psicomotricitat
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B.-Activitats socials:

-9 i 10 de març: Sortida de Cap de Setmana a An-

dorra amb 50 nens/es dels nivells 2 i 3. Marxàvem

el dissabte al matí i arribàvem a Andorra a l’hora de

dinar a l’alberg de Sispony. Dissabte a la tarda vàrem

anar a patinar sobre gel a Canillo i el diumenge es

van dur a terme diverses competicions esportives

de bàsquet i voleibol, activitats organitzades

conjuntament entre la Federació Andorrana de

Bàsquet i la Federació Catalana de Voleibol.

Diumenge, cap a les 12h del vespre i després de set

hores de tornada, arribàvem a Caldes.

-Del 25 al 28 d’abril: Com és habitual es van fer els

Matins de Jocs i Esports de Setmana Santa. Com a

novetat principal hi havia l’horari, de 9 a 18. Fins a

45 participants de 4 a 12 anys repartits en 3

modalitats: matí, matí+menjador, tot el dia.

-4 d’Abril: Sortida a Fontajau a presenciar el partit

C.B. Girona Casademont - Real Madrid de la Lliga

ACB. Entre nens i pares erem un centenar.

-5 d’Abril: Festa sorpresa d’Aniversari dels 30 anys

d’en Josep Mª Jou. Organitzada per la Marta Llinàs i

la Irene Santa amb l’ajuda dels nens/es de l’Escola

Esportiva. Prometo que NO en sabia res.

-3, 4 i 5 de maig: 3ª Edició de les colònies de

l’Escola Esportiva a Pujarnol: És l’esdeveniment de

l’any, i aquell que esperem nens i monitors. Aquest

any hi han participat 70 nens d’entre 4 i 13 anys.

Activitats en preparació:

-15 de juny: Festa Grossa! Cloenda de les activitats

de l’Escola Esportiva. Al polisportiu municipal, de

10 a 13h, amb tots els grups i amb activitats lúdiques.

-22 de juny: Sortida a Segur de Calafell a la Festa

del Volei-Platja organitzada per la FCVoleibol, amb

arrossada popular inclosa.

Escola esportiva

Des del darrer AQUAE...

Els aficionats de l’escola al partit Casademont-Real Madrid

... i altres més reposades

Al casal de Setmana Santa s’hi van fer activitats mogudes...
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El grup al complet!

Les colònies de l’Escola Esportiva:

Aquest any hem arribat a la 3ª edició. Sincerament

és el moment de l’any que tots els monitors i molts

nens esperem. Marxar de colònies amb un munt

d’activitats per descobrir per endavant, fora de casa

–ningú diu que s’hi estigui malament- i en un marc

exclusiu: la casa de colònies on anem.

Les colònies van començar divendres a les 6 de la

tarda amb la sortida des del poliesportiu, i s’acabaven

diumenge amb un dinar amb els pares. Erem 70 nens

i nenes, 31 petits i 39 grans, ja que les edats són

molt variades i fem dues programacions d’activitats.

Així doncs, els nens i nenes de 4 a 7 anys, amb la

Marta Llinàs, la Irene Santa, l’Ariadna Berrocal i la

Blanca Márquez com a monitores, i prenent els indis

com a eix d’animació, varen aixecar un campament

amb tipis i vàrem organitzar una vetllada ataviats

amb vestits que ells mateixos s’havien fet. També

vàren muntar en poni, vàren fer una gimcana, un

taller d’instruments... La nit del dissabte van fer

ballaruca a la discoteca de la casa de colònies.

Els més grans, de 8 a 13 anys,

van gaudir amb el circuit

d’aventura (tirolina, pont de

mico i rapel), van anar en quads

i karts i tancaven la darrera nit

a la discoteca. De la resta

d’activitats cal destacar el joc

de nit del Macarró, la desfilada

de pijames, la cursa d’orientació

nocturna i sobretot els atrezzos

del playback del “Europe’s living

a celebration”. Amb els grans

com a monitors hi havia

l’Esther Alsina, en David Mayo

i en Josep Mª Jou.

Escola esportiva

Des del darrer AQUAE...

Colònies sobre poni!
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Escola esportiva

Des del darrer AQUAE...

Campus esportius

L’Escola Esportiva organitza aquest estiu, i per pri-

mera vegada, 2 Campus Esportius. Un de Bàsquet i

de voleibol. Els campus estant adreçats a:

-Nens/es, nois/es que vulguin conviure i praticar

l’esport que més els agrada o bé que els agradaria

conèixer al llarg de 2 setmanes, combinant exercicis

de tècnica i tàctica indivdual, en jocs i competicions.

-Oferir als participants que venen cada estiu als

“Matins de Jocs i Esports” una activitat

complementària a la seva participació al casal al llarg

de dues setmanes.

-Complementar la tasca formativa que des de

l’Escola Esportiva es porta a terme al llarg de l’any.

1er Campus de bàsquet E.E.Caldes de Malavella

-Dates: de  l’1 al 12 de juliol (2 setmanes)

-Horaris: de 9 a 13h.

de 9 a 15h. amb servei de menjador

de 9 a 18h amb servei de menjador (*)

-Participants: per a noies i noies nascuts els anys

1.988 a 1.993

-Activitats: Iniciació i perfeccionament de la pràctica

del bàsquet, tot combinant exercicis de tècnica i

tàctica individual en jocs i competicions.

Complementat amb altres activitats: tennis,

gimkames, jocs aquàtics, sorteig de material esportiu

i una sortida.

1er Campus de voleibol E.E. Caldes de Malavella

Dates: del  22 de juliol al 2 d’agost (2 setmanes)

Horaris: de 9 a 13h.

de 9 a 15h. amb servei de menjador

de 9 a 18h amb servei de menjador (*)

-Participants: per a noies i noies nascuts els anys

1.986 a 1.991

-Activitats: Iniciació i perfeccionament de la pràctica

del voleibol, tot combinant exercicis de tècnica i

tàctica individual en jocs i competicions.

Complementat amb altres activitats: tennis,

gimkames, jocs aqüàtics, sorteig de material esportiu

i sortida volei-platja.

Informació general:

-Lloc: zona esportiva municipal i pistes poliesportives

CEIP Sant Esteve.

-Inscripcions: per activitat

-Observacions: Entrenadors i monitors titulats

-Nombre de places: 40

-Cada participant rebrà 2 samarretes per a les

activitats del Campus

Preus:

-Campus Esportiu, de 9 a 13h: 50 •

-Campus Esportiu, de 9 a 15h (Amb servei de

menjador): 87,5 •

Penjat d’un fil (sort que és fort!)
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Club Ferroviari de Caldes de Malavella

A l’exposició hi havia quasi de totMaqueta de l’estació de Caldes

Perquè els grans ho recordin i els petits ho coneguin,

el Club Ferroviari ha organitzat una sèrie

d’excursions en tren de vapor a la línia Martorell/

Monistrol de Montserrat amb viatgers de variada

procedència (Girona, Salt, Cassà de la Selva,

Riudellots de la Selva, Caldes de Malavella, Barce-

lona...). Prop de cent persones han recordat o

conegut el gust i el plaer d’un viatge en tren de va-

por. En aquestes mateixes jornades, després del

viatge, vàrem anar a Piera a menjar i a Sant Sadurní

d’Anoia, vàrem visitar unes caves on vam degustar

els sucs de la terra. Després de la temporada

estiuenca, reemprendrem aquests viatges i citarem

aleshores tothom qui ho desitgi a acompanyar-nos.

Durant la Setmana Santa, organitzada pel Club

Ferroviari,  es va celebrar la IV Mostra de

col·leccionisme. Aquesta edició va ser visitada per

un nombrós públic que va interessar-se per les

diverses col·leccions: Taps de suro, posa-vasos,

cotxes, pel·lícules, telèfons, tovallons, gàbies,

arrecades, petxines, cendrers, ampolles, encenedors...

Amb aquestes línies volíem donar les gràcies per la

seva col·laboració a tots els expositors i als que ens

han ofert les seves col·leccions privades per la següent

edició que ja estem preparant.

El 24, 25 i 26 de maig vàrem fer l’excursió amb el

tren de la maduixa, amb el recorregut Caldes-Ma-

drid-Aranjuez-Madrid-Caldes, en un vagó de cotxe-

llit del tren Exprés Costa Brava.

Per últim, us avancem que aquest club, en motiu de

la Festa Major de la població, organitza una exposició

que es podrà visitar els dies 2, 3, 4 i 5 del proper mes

d’agost, de 10h a 14h i de 17 a 20h al Casino, just al

costat del teatre municipal. Els temes d’aquest any

seran Catalunya a tot tren i  L’electrificació de les línies

ferroviàries. Esperem la seva assistència.

Vista general de l’exposició
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La U.E. Ascendeix a Segona Regional

El passat 28 d’abril, golejant la U.E.Tossa en el seu

camp, el nostre equip assolia l’ascens a Segona Re-

gional, categoria que havia perdut un any abans. El

centenar llarg d’aficionats que es varen desplaçar a

la vila marinera varen veure com s’acomplia una de

les fites que a principi de temporada s’havia marcat

la Junta Directiva per aquesta temporada. Darrera

ens quedava una temporada que havia començat el

14 d’octubre amb un empat a 2 gols en el camp del

Tordera, i en la qual, integrats en un grup amb només

13 equips més, no es podia ensopegar gaire vegades.

Recordem que s’ha acabat el campionat amb 62

punts aconseguits, els mateixos que el segon,

l’Athetic Silenc, i a sis del tercer classificat, el

Tordera C.F.

La primera volta es va acabar amb 28 punts, fruit de

guanyar 8 partits, empatar-ne 4 i perdre’n 1, amb els

nostres veïns de Riudellots. L’equip es mostrava fort

a casa, on només havia cedit un empat, però els rivals

també apretaven, ja que aquests 28 punts ens

deixaven tercers a la classificació, darrera el Silenc

(31 punts) i el Blanes, C.D. (29). El fet d’haver perdut

L’equip just abans de començar el partit

només un partit i d’haver empatat a casa dels equips

que ens precedien en la classificació, ser els tercers

màxims golejadors amb 49 gols i haver-ne encaixat

només 22, ens feia ser optimistes de cara a la segona

volta del campionat.

Però la segona volta va començar molt pitjor que el

que ens podíem imaginar: en un mal partit, el 27 de

gener, es perdia a casa contra el Tordera, per 0 a 1,

amb un gol marcat a pocs minuts del final. Per sort,

la reacció de l’equip va ser fulminant i així, dels 12

partits que restaven fins a final de temporada, se’n

varen guanyar 11, i només es va cedir un empat amb

el Riudellots, únic equip juntament amb el Tordera

que ens ha guanyat l’average durant la temporada

Cal destacar, d’aquesta segona volta, la victòria a

casa contra l’Athletic Silenc, per 3 a 1, que ens

donava avantatge en un possible, i al final real, empat

a punts amb el que semblava equip més fort del

campionat. I la segona volta acabava, així, amb la

victòria davant el Tossa, la que feia la número onze

de la segona volta i dinovena del campionat, i que

ens conduïa de nou a Segona Categoria.

A part dels resultats esportius de la temporada, 19



Pàgina  42

Aquae - Revista municipal de Caldes de Malavella. Número 4 - juny de 2002

Entitats

U.E.Caldes

partits guanyats, 5 d’empatats i 2 de perduts, amb

91 gols a favor (3ers. golejadors) i 32 d’encaixats

(equip menys golejat), la Junta Directiva de la U.E.

Caldes vol aprofitar aquest espai per remarcar dos

fets:

L’alegria que suposa el fet d’haver assolit aquests

resultats amb un grup de jugadors i cos tècnic (Jaume

Sempere, Jordi Llombart, Raül Almansa, Jordi Johé,

Carles Llombart, Arturo Barrasa, Ivan Barrasa, Àlex

Álvarez, Marc Fontané, Marc Pelaó, José M.Tolmo,

Jordi Hernández, Jordi Carranza, Josep Figueras, Àlex

Casas, Jordi Hernández Piferrer, Albert Barroso,

Manuel Espinar, Raül Vaquerizo, Enric Hernández

i Gustavo Mora; Rafael Fernández, entrenador i

Enric Hernández i Joan Torres, delegats) que durant

tota la temporada han donat el millor de sí en cada

entrenament i cada partit, sense haver-hi hagut cap

queixa per la seva actitud, i que han demostrat que a

més de bons jugadors, són excel·lents persones.

La satisfacció que representa veure el camp de Caldes

amb molt de públic a les grades, fet que no podem

deixar d’aplaudir, ja que entenem que sense el suport

dels seguidors de l’equip, aquest potser no hauria

assolit les fites a quà ha arribat... Satisfacció que

esperem poder repetir la propera temporada, i queserà

senyal que l’equip continua funcionant i que té uns

magnífics supporters.

El president celebrant l’ascens amb els jugadors L’afició no es va cansar d’animar

L’entrenador després de sortir remullat del vestidor
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Durant la darrera Setmana Santa, i com a activitat ja

consolidada del Club, una representació de la U.E.

Caldes va participar en un dels torneigs que es cele-

bren durant aquestes dates. I així, després de Rimini

l’any 2000 i Palma de Mallorca el 2001, aquest 2002

ha tocat Palència. El dijous 28 de març, a les 7 del

matí, sortíem cap a Palència amb dos equips de

futbol, benjamins i cadets, per participar en el

Torneig internacional de l’Amistat. Els resultats

esportius no varen ser tan bons com esperàvem, si

bé el poder gaudir d’uns excel·lents camps de futbol

i les ganes que jugadors i acompanyants teníem de

passar-nos-ho bé van fer que els resultats passessin

a un segon terme.

Els cadets,  realment un mixta entre infantils i cadets,

estaven formats per (veieu la foto):

Drets, d’esquerra a dreta: Albert Parés, (segon en-

trenador), Xevi Granados, Jordi Carbó, Carles

Martínez, Pau Barnés, Miquel Perezaguas, Albert

Boadas, Enric Hernández (entrenador), Marc Cos-

tas, Xavi Díaz, Pere Pineda (Delegat); ajupits: Da-

vid González, Jordi Martínez, Christian Sánchez,

JuanMa Díaz, Albert Pineda, Adrià Reina, Sergi

U.E.Caldes

Entitats

Gallardo i David Nuevo, varen perdre 3 partits,

empatar-ne 1 i van guanyar el darrer.

Els benjamins (veieu la foto), formats per Carles Ven-

tura (segon entrenador), Jaume Carbó, Pedro

Benavente (delegat), Albert Salado, Jaume Castelló

(entrenador); ajupits: David Benavente, Agustí

Regueiro, Xevi Saltó, Albert González i Pau Oliveras,

varen perdre els quatre partits que varen disputar,

resultat que no podem considerar dolent ja que, a

més d’enfrontar-se sense cap recanvi a equips molt

més poderosos, l’esforç que varen esmerçar en cada

partit va fer que els anomenéssim «Els Set Magnífics».

Els seguidors vàrem passar els dies animant l’equip

i aprofitant per fer una mica de turisme per Palència.

El Divendres Sant vàrem veure la processó i sobretot

Carrión de los Condes. De tornada, el Dilluns de

Pasqua vàrem haver de pagar el peatge de les cues

de cotxes, en un viatge de més de 14 hores d’autocar...

però tot i cansats ja començàvem a pensar on anirem

el proper any a jugar a futbol.

Per cert, i és primícia, durant el viatge vàrem estre-

nar, ni que fos en maqueta, el que serà l’himne de la

U.E. Caldes, i del que ja us anirem informant a me-

sura que prengui cos.

Els cadets-infantils Els benjamins
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Un any més, la U.E. Caldes organitza el tradicional

Campus de futbol, que arriba a la V edició. El Campus

va dirigit a tots aquells nens/es de 6 a 16 anys que

vulguin gaudir de l'estiu practicant l'esport que més

els agrada: el futbol. A més, però, els esports

alternatius, les activitats a la piscina, els jocs i les

sortides al medi natural (excursions, curses

d'orientació i acampada) ens ajudaran a passar un

estiu ben divertit. El campus es farà a les

instal·lacions esportives municipals de l'1 al 26 de

juliol i de 17:00h a 20:00h. La quota d'inscripció és

de  60 euros pels socis i de 66 pels no socis i el termini

d'inscripció és el 21 de juny. El preu inclou una

assegurança d'accidents i una samarreta i el

descompte per segon o successius germans és d'un

15%. Per qualsevol dubte podeu telefonar a Jaume

Carbó, (972470885) o Jaume Castelló, (626164887).
Apunta-t'hi i gaudeix
de l'estiu més esportiu!!!

Un cop més, del 28 de març a l’1 d’abril, es portà a

terme l’exposició d’ikebanes, bonsais i aquest cop

també de tapissos, al Casino. El dia 28, a les 5 de la

tarda, hi va haver la inauguració, amb pica-pica i

una gran assistència de públic. Dins la mostra s’hi

va poder veure un magnífic decorat que recreava un

jardí japonès: un pont de canya de bambú, un rierol,

plantes... Hi ressaltava la figura d’una japonesa, amb

un vestit de núvia brodat a ma, de més de 4 segles

d’antiguitat. Una música molt suau de fons feia la

visita  molt més agradable.

Al voltant de la sala, damunt de les taules, hi havia

les composicions florals d’estil japonès dels alumnes

dels cursets d’ikebana i de la seva professora, la Mª

Dolors Guilera. La zona de la barra de l’antic Casi-

Ikald: Exposició de Setmana Santa

no era plena de bonsais i de “pre-bonsais”, tots ells

dels alumnes dels cursos de bonsais i de la seva

professora, la Dolors Pinetella. Enguany, vàren par-

ticipar-hi els alumnes de tapís de l’Escola Municipal

d’Art de Cassà de la Selva i de la seva professora, la

Mercè Ibarz. La majoria dels tapissos tenien motius

florals. Centenars de persones van visitar l’exposició

i per tant el balanç va ésser molt positiu. Donem les

gràcies a tots aquells que la van fer possible.

De l’11 al 19 de maig d’enguany, l’Escola Ikals va

participar en la 47ª Exposició de flors, monuments,

patis i jardins “Girona, temps de flors”. I ja per aca-

bar, qui vulgui informació dels cursos d’ikebanes,

flors seques i herbes remeieres es pot adreçar a l’Anna

(972470830) o a la Dolors (972470319)
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Ikald: Exposició de Setmana Santa

La secció dels bonsais L’escola Municipal d’Art de Cassà van aportar tapissos

Una ikebanaL’alcalde i el regidor de Cultura en la inauguració de l’exposició

La decoració aquest any va ser molt lluïda
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Des de l’última cita amb aquesta revista dues han

estat les vegades que aquesta associació ha aplegat

als veïns de Franciac.

La primera ocasió, en motiu de l’assemblea general

ordinària que celebrem anualment, tal com regeixen

els nostres estatuts. Si una cosa té Franciac molt bona

(entre moltes altres) és l’atenció que els veïns mostren

envers aquesta associació. Pràcticament tenim un

representant de cada casa en l’assemblea. Així, us

asseguro que dóna gust treballar pel bé del poble.

En aquesta reunió tractem tots plegats temes diver-

sos perquè també diverses són les necessitats que

tenim.

En la vessant social procurem mantenir viva

l’Església, cal vetllar per la conservació del

cementiri, atenem les peticions dels veïns i

traslladem les seves inquietuds a l’Ajuntament.

Amb caràcter lúdic i cultural no oblidem els tres dies

de Festa Major, la xocolatada per Nadal i l’arrossada.

Just aquest últim esdeveniment és l’altre punt de

trobada amb els franciaquins.

Vam aplegar en aquesta festa tant nombre de perso-

nes com dies té l’any. Com a aperitiu, una missa per

celebrar l’aniversari de “la Carme”, la campana. A

les dues o més aviat a quarts de tres, el dinar. Us

asseguro que aquella pista feia goig, (bé alguns de

vosaltres, amables lectors , en sou testimonis, gràcies

per acompanyar-nos). La meteorologia, un any més

no ens va ser adversa i això fa qualsevol festa més

lluida. Com a postre, una mica de ball i xerinola per

amenitzar la tarda i fer la cloenda a un dia agradable

i en bona companyia.

Bé, amics, el petit gran poble de Franciac no ha donat

per més, així que fins a la propera.

Cordialment, s’acomiada de vosaltres l’Associació

de veïns de Franciac.

Associació de veïns de Franciac

L’espera va valer la pena!

Anant fent gana

Vista general
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Jugant en el pati de les escoles de Franciac

L’hora d’esmorzar

Hi ha gana, eh?

Com cada any, el Centre d’Esplai Sant Esteve tre-

balla per tenir els nens i nenes de Caldes ben distrets.

Per Setmana Santa vàrem anar d’acampada tres dies

a Franciac, vàrem agafar les bicicletes i tot xino-xano

i intentant no fer la competència a la Volta Catalana

que passava aquell mateix dia per Caldes,  vàrem

anar cap al prat on muntaríem el campament. Jocs,

cançons i moltes activitats ambientaren l’acampada

que girava entorn del bandoler “Serrallonga”, que

feia de les seves per aquestes contrades.

Sense deixar que la visita d’aquest bandoler ens

destorbés, la nostra missió consistia en  trobar el

tresor que ell i tots els de la seva colla havien amagat

feia temps. Però la sorpresa per tots va ser que les

claus que obrien el cofre d’aquest tresor les havien

amagat a Sant Andreu i el dimarts hi vam haver d’anar

a veure si les trobàvem. Allà, dues santendreuenques

molt eixerides ens van fer el dinar i des d’aquí els

volem donar les gràcies. També volem agrair als veïns

de Franciac tota l’ajuda i el suport que ens van do-

nar els tres dies que ens vam estar al seu poble.Ens

va costar i tot i que a ell no li va fer gaire gràcia vam

aconseguir trobar el tresor que en Serrallonga havia

amagat feia tants anys per aquells verals.

Les nits vàren ser força fredes però després de tanta

activitat i aventures les tendes resultaven d’allò més

còmodes per dormir, i més després de la feina que

vam tenir per muntar-ne algunes.

Cap activitat de les que fem des del Centre d’Esplai

és igual que les anteriors però en aquesta acampada

vam tenir novetats: els monitors hem estrenat una

tenda on hi cabem tots, i el que és més important,

s’ha unit a nosaltres un nou company, en David.

Des de l’AQUAE aprofitem per dir-vos que si voleu

ajudar-nos només heu de dir-nos-ho. En la següent

pàgina us informem de les activitats d’estiu.
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Colònies: Del 13 al 21 de juliol, a la casa de colònies

«La Cot», per a nens i nenes de 2n d’EP fins a 6è

d’EP.

Activitats: jocs de pistes, jocs de nit, vetllades,

excursions de nit, tallers, danses, cançons, piscina,

descoberts, gimcanes...

Camp de treball: Del 22 de juliol al 3 d’agost,

Camp de treball internacional epr a joves de 18 a 30

anys

Del 5 al 17 d’agost, Camp de treball per a nois i

noies de 14 a 17 anys.

Activitats: tasques d’excavació, activitats de lleure,

visites turístiques, excursions a la platja, curses

d’orientació, piscines, participació en la Festa Major ...

Acampada: Del 14 al 18 d’agost, campament a

Montagut per a nois i noies a partir de 1r. d’ESO.

Activitats: excusrions de mig dia, excursions de tot

el dia, bivac a Santa Bàrbara, excursions a les gorgues

de Sadernes i al Salt del Brull...

Ruta: Del 23 al 25 d’agost. Ruta pel «Camí de Ron-

da» per a nois i noies a partir de 3r. d’ESO.

Activitats: durant tres dies, recòrrer una part del Camí

de Ronda, observant la geografia, flora i fauna de la

zona i gaudint de les millors platges del litoral gironí.

Inscripcions: Dimecres 12, dijous 13 i divendres

14 de juny, de 7 a 9 del vespre i dissabte 15, d’11 a 1

del migdia.

* Col·laboren en els camps de treball l’Ajuntament

de Caldes de Malavella, el Consell Comarca l de la

Selva i la Direcció General de Joventut de la

Generalitat de Catalunya. Alguns dels monitors en el centre d’operacions

Que hi fa tanta gent aquí?

Preparant la jugada
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El CFSF de Caldes ha fet una gran temporada ja que

ha estat l’únic equip que a la primera volta no va

perdre cap partit, mentre que a la segona en va perdre

només un, i contra el Blanes, que ha quedat primer

de grup. Nosaltres hem quedat segones i també

pugem. L’any vinent jugarem a Segona Divisió A.

Tot l’equip dedica aquest ascens a la nostra

companya Marta Sánchez que va morir el 14 de

febrer. Aquest fet va marcar molt tot l’equip i als

seguidors ja que la Marta vivia pel club i pel futbol

sala. Des d’aquí li enviem un petó ben fort de part

de tots.

Tot seguit us fem un resum del torneig de Setmana

Santa del C.F.S.F. Caldes, que va ser tot un èxit. Tot

va començar el divendres amb la participació dels

dotze equips inscrits en el torneig. Ja ben aviat a les

9h del matí s’emprenia el primer enfrontament que

ens aportaria un dia ple de partits de futbol sala amb

victòries, derrotes, alegries i decepcions. Tot i la

pluja, va haver-hi molta assistència, i més de 300

persones van passar pel pavelló de Caldes de

Malavella.

El dissabte 30 de març el pavelló es tornava a omplir

per veure en primer lloc els quarts de final on tots

els partits es van decidir a la tanda de penals. Després

vàrem veure unes semifinals espectaculars lluitades

al màxim pels equips participants. Un cop acabades

i sabent els equips que jugaven la gran final i els que

es disputarien el tercer i quart  lloc, vàrem descansar

uns moments de veure futbol sala  per començar a

veure els partits de classificació final.

Un cop finalitzada la Gran Final abans de fer entre-

ga dels premis a cada equip,  vàrem entregar als pa-

res de la Marta Sànchez, morta el 14 de febrer a l’edat

de 19 anys, l’entrega d’un record del poble de Caldes,

per totes aquelles coses que la Marta va dedicar al

club i al nostre poble. En memòria seva feien

l’entrega l’alcalde del poble el senyor Miquel Casas,

el regidor d’esports el senyor Francesc Sala, la presi-

denta del C.F.S.F. Caldes la senyora Fabiola Sanz i la

capitana de l’equip la senyoreta Marta Boix.

Volem donar les gràcies a tots els equips per

acompanyar-nos i per fer-nos gaudir d’aquest esport

durant aquest torneig.

També volem agrair l’Ajuntament, col·laboradors i

públic que ens heu acompanyat en aquest VI torneig

de Setmana Santa.

Només ens resta dir-vos que el C.F.S.F.Caldes us es-

pera en el torneig de 24h que es realitzarà a l’estiu

els dies 13 i 14  de juliol. Si algun equip vol realitzar

la seva inscripció pot trucar els telèfons següents:

Tel.972-470067 demanant per Emili

Tel.972470968 demanant per la Fabiola

Moltes gràcies a tothom de part del C.F.S.F. Caldes.
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Esdeveniments

Dinar a Sant Maurici organitzat pel Centre d’Esplai de la Gent Gran La Caixa

Com que amenaçava de ploure, el dinar es va fer a cobert Les habitacions de la casa van quedar ben plenes

Va arribar l’hora del cafè... ... de la conversa de sobretaula...

... i de l’animació. La senyora ens volia fer una foto però nosaltres vam ser primer!
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Esdeveniments

Carnestoltes

Les mosques de l’esplai

Uns metges molt particulars Els geganters xinesos

La comissió de festes... de festa el 16 de febrer

Els soldadets de plom de Llagostera
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Esdeveniments

Carnestoltes

El dia 14, la llar d’infants es va anticipar al Carnestoltes... ... i es van disfressar de caramelets de diferents gustos

La crema del carnestoltesTres nois disfressats amb cara de no haver trencat mai cap plat...

Un grupet heterogeni i curiós
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Esdeveniments

Sant Jordi

... i el que comença a ser tradicional espectacle d’animació infantil

Els nens s’ho van passar d’allò més bé

... i llibres...

I després, coca i begudes per a tots!!!

El 23 d’abril, roses...
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Esdeveniments

53è. Aplec de la Sardana

Amunt els braços!

Algunes alumnes del curs de sardanes i la Mireia, la monitora

Una rotllana ben formada

Es va homenatjar Pere Fontanàs (a la foto) i Martirià Font

Ambient d’Aplec...
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Esdeveniments

Homentage a la UE Caldes i al CFSFCM pels seus ascensos de categoria

L’alcalde, el regidor d’Esports i els presidents de les dues entitatsJugadors, jugadores, equips directius i tècnics i públic en general

L’equip del CFSFCM

Moments de celebració L’estatueta commemorativa

L’equip de la UE Caldes
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Viure en una urbanització: Realitat o il·lusió

Visc en el Llac del Cigne i des dels inicis hi ha la

polèmica sobre qui ha de finançar principalment la

urbanització: els propietaris o l'Ajuntament. Com tot

en aquesta vida, hi ha dues postures: la més

pragmàtica i realista, consistent en gratar-se la

butxaca, o esperar l'arribada dels Reis Mags o del

Príncep Blau que ens resolgui els nostres problemes.

Per intentar aclarir aquesta qüestió m'atendré a

criteris jurídics, conjugant-los amb la realitat que

t'acaba imposant la vida i la meva experiència en

l'administració pública ¿O deu ser que em faig vell?

Si acudim a criteris jurídics tenim:

1.- L'art.124.2,b) del Pla General d'Ordenació Ur-

bana de Caldes de Malavella estableix que: "La

conservació i manteniment de la infraestructura es

garantirà mitjançant la corresponent Entitat Urba-

nística de Conservació en el termini i els efectes pre-

vistos en la Llei". Desenvolupant això es formalitza

en escriptura pública la constitució de l'Entitat de

conservació i manteniment de la urbanització

del Llac del Cigne, que s'inscriu posteriorment en

el Registre Especial d'Entitats Urbanístiques.

2.- El Reglament de Gestió Urbanística, llei del sòl i

l'altra normativa aplicable, determinen la naturalesa

pública d'aquestes entitats de conservació i que tots

els propietaris de parcel·les estan obligats a pertànyer-

hi. Precisament per la seva naturalesa "pública" no

es pot escollir pertànyer o no a l'Entitat de

Conservació ja que la seva escomesa és conservar i

manternir la urbanització, per la qual cosa es co-

bren unes "quotes de manteniment" que tots els

propietaris estan obligats a pagar. Aquestes  "quotes"

tenen la naturalesa d'"ingrés de dret públic" i per

això als morosos se'ls aplica la mateixa normativa

que als que no paguen impostos, o sigui,  via

d'urgència, fins a l'embargament dels seus béns.

Ara em pregunto: ¿Per què les lleis en general imposen

als propietaris de parcel·les l'obligació de mantenir

les urbanitzacions?. ¿Per què no s'obliga als

ajuntaments a mantenir-les directa i únicament?

La resposta és simple: en un municipi amb moltes

urbanitzacions és impossible que l’ajuntament pugui

assumir totes les despeses de manteniment, perquè

els ingressos que rep són limitats i determinats. En

canvi, les necessitats són il·limitades i augmenten

dia a dia. Els ajuntaments gasten els diners de què

disposen d'acord amb el pressupost que fan cada any

i que aproven en funció de les prioritats i necessitats

més urgents. Per això sempre quedaran moltes

necessitats per cobrir ja que els diners són limitats i

les necessitats de despesa, en canvi, són il·limitades.

Si quedés tot el manteniment de les urbanitzacions

en mans dels ajuntaments, es crearien territoris

degradats, amb misèria social i sense infraestructures

decents, ja que no es poden mantenir, mentre

existeixen altres necessitats urbanes preferents "a

jutjar" dels ajuntaments, que són els que aproven

els pressupostos, amb el suport dels vots de la majoria.

Si els propietaris de les urbanitzacions, contribueixen

amb petites quotes al seu manteniment, aconseguiran

tenir-les netes, asfaltar alguns carrers de tant en tant,

anar millorant els aspectes comuns, etc. És aquesta

la raó per la qual el legislador va optar per dotar les

urbanitzacions d'"autonomia financera", per no que-

dar a la voluntat política dels ajuntaments. Això, per

descomptat, no exclou la possibilitat i l'obligació que

l'Ajuntament inverteixi en les urbanitzacions, una

part dels impostos que recapta.

Francisco Suárez Ballesteros, llicenciat en Dret

Opinió
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Les plantes

Us vull parlar en aquesta ocasió d’una planta elegant

i al mateix temps de bon tenir a casa, per el seu bon

resultat, cosa a tenir en compte a l’hora de comprar

una planta d’interior.

Atencions

-Necessita un ambient càlid però no suporta la llum

directa del sol

-La temperatura mínima

mai no podrà ser menys de

13ºC

-Encara que necessita

claror, (com quasi totes les

d’interior) és una planta que

aguanta bé a l’ombra

-A l’estiu cal pulveritzar-li

les fulles regularment, no

regar-li massa la terra i a

l’hivern, molt poc. Hem de

deixar assecar la terra entre

regada i regada.

-És una planta de

creixement ràpid. Tenint en

compte això l’hauriem de

trasplantar força sovint, tot

i que a l’hivern, no creix

tant.

Multiplicació

- La farem per divisió de la mata perquè per grana és

molt lent i complicat.

- Es farà al començament de la primavera.

Plagues i malalties

-És una planta que cal adobar bastant però amb

compte perquè si ho fem massa, les fulles se’ns

Espatifilio (Spathiphyllum wallisii)

tornaran de color groguenc.

-Una de les pitjors plagues és l’aranya vermella. Per

evitar la seva aparició cal aconseguir un ambient

humit, cosa que aconseguim vaporitzant les seves

fulles regularment.

Curiositats

-És una família de les Aràcies.

-És una planta que pel seu

color verd i les bràctees de

color blanc és molt

decorativa. Pot arribar a

medir aproximadament

uns 90 centímetres.

-Els exemplars petits són

curiosos per montar

diferents composicions

florals, agrupant-los amb

altres plantes. Però en

créixer ja són boniques

per sí soles.

-Les fulles poden medir

fins a 15 o 20 centímetres.

I les flors o bràctees,

desprenen una lleugera

olor.

-Floreix a la primavera o

estiu i les flors solen durar

uens quantes  setmanes.

-És una planta originària de l’Amèrica tropical

concretament de Colòmbia, es va portar al jardí

botànic de Sant Petersburg. D’allà es va estendre per

tots els cultius hortícoles i mai més no s’ha tornat a

trobar en el seu estat pur.

Mar Aulet (Floristeria Pom de flors)
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Fumar poc o  fumar molt, aquesta no és la qüestió

correcta quan ens plantegem el problema del tabac.

La qüestió és,  perquè es fuma?

Ja sé que haurem sentit dir mil vegades : “no fumis

tant...” , “deixa de fumar...”, “el tabac et matarà...”

però, perquè és tan difícil deixar-ho? Qui ens va ma-

nar que fuméssim la primera cigarreta que ens

portaria a aquesta inhalació addictiva?  I a més,  el

gran problema no és aquest sinó el següent: qui ens

treu d’aquesta drogoaddicció?

Efectes a curt termini

Parem un moment i pensem primer els efectes que

té a curt termini el tabac:

-Provoca mal de cap i causa dificultats de

concentració.

-Dificulta la respiració, diverses accions de la vida

quotidian i la pràctica de l’esport

-Disminueix l’elasticitat de la pell.

-Provoca cansament.

-Torna les dents grogues i provoca mal alè.

Efectes a llarg termini

Continuem pels efectes a llarg termini:

-És la causa d’entre un 15 i 20 per cent de totes les

morts.

-Pot donar problemes cardíacs: infart de miocardi,

angina de pit, hipertensió...

-Provoca el 85% de les malalties cròniques de

l’aparell respiratori (bronquitis...).

-Empitjora l’asma.

-És la causa del 30% de tots el càncers, entre el quals

els de pulmó, tràquea, laringe, cavitat bucal, esòfag,

pàncrees i bufeta orinària.

-Provoca úlceres d’estòmac.

-Empitjora la circulació sanguínea.

Salut

Fumar

-Pot retardar el creixement del fetus i augmentar les

complicacions durant l’embaràs.

Bé,  després d’enumerar tots el efectes negatius,

podríem preguntar-nos perquè continuem fumant...

És clar que el fet de fumar no ens dóna res i ens pren

moltes coses. Perquè encara que incialment ens pugui

agradar, faciliti les nostres relacions amb els altres, i

ens faci sentir importants, no compensa. La nostra

salut és el primer!

La qüestió és doncs, si ja estem enganxats com

podem deixar-ho? Tots sabem que deixar de fumar

no és fàcil, qui ho ha intentat ho sap prou bé...

Malgrat tot, no és impossible. No hi ha cap fórmula

màgica, però sí que cal fer un esforç personal, temps

i una decisió ferma.

Es pot fer un exercici pràctic: Cal escriure els motius

pels quals es fuma i els motius pels quals es vol deixar

de fumar. S’hauria de llegir diversos cops al dia i

pensar el seu significat. Comença per no fumar

“automàticament” , això vol dir que abans d’encendre

cada cigarret cal que t’aturis i pensis si realment és

imprescindible. També pot ser útil registrar uns dies

el moment i la raó en la qual o per la qual fumes.

Un últim consell seria que cal deixar-ho totalment i

de cop. S’ha de fixar una data clau per deixar-ho. I

procurar que no sigui un època d’estrès. La nit abans

llença tots els cigarrets que et quedin, També amaga

tots el encenedors i cendrers.

I sobretot no et desesperis; pensa en els efectes

positius que aquesta decisió pot suposar per a la teva

salut i per la dels altres. I si no pots a la primera,

intenta-ho un altre cop.  Ànims!

Esther Martínez i Avellaneda, psicòloga.

marti@caldesdemalavella.com
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Passatemps

Sopa de lletres: A l’esquerra, trobeu el nom de 10 places o passeigs de Caldes. A la dreta teniu el resultat de la sopa

de l’enterior número, en la qual havieu de trobar el nom de 10 restaurants o bars del nostre municipi.

Troba l’exacte!!! Aconseguiu el número que us proposem. Podeu fer qualsevol tipus d’operació amb els
números que us facilitem però només podeu fer-los servir una vegada i no us poden sortir decimals
El número que heu d’aconseguir és el 542
Els números que podeu fer servir són els següents:  2 – 5 – 12– 21 – 60 – 75
Solució del número anterior:  Aquesta és una possible solució del número anterior:  1) 9+1=10;        2)
10x28=280;        3) 280+50=330;       4) 330-5=325

Fés la paraula més llarga: Construiu el mot més llarg amb les deu lletres que us proporcionem a continuació:
E-A-V-N-T-S-E-R-I-T

Solució del número anterior: Amb les lletres del número anterior (C-I-A-R-L-A-E-D-E-N) es podien
aconseguir, per exemple, les paraules: calendari, Ariadna, aladern, caldera, ranci, Clara, Adrià, calda, Nadal...

Solució a l’enigma del número anterior (El camí de Sant Maurici):
No sabent quin dels dos diu la veritat o la mentida, el visitant que vol anar a Sant Maurici decideix fer una pregunta
a un d’ells en aquest termes: “¿Quin camí m’assenyalaries si fossis el teu amic?”. Una vegada sabuda la resposta no
queda res més que donar les gràcies i després agafar el camí oposat a l’indicat. Aquest serà l’única manera de saber
la veritat. En realitat, el de la veritat indicarà sempre el camí equivocat perquè aquesta seria la resposta del mentider.
El mentider, a la vegada, sabent que l’altre diu la veritat, indicarà també el camí equivocat ja que per això es el
mentider.

Trenca-t’hi el cap: Un cargol s’ha d’enfilar per una paret de cinc metres. De dia, puja 3 metres i de nit, en
baixa 2. Quants dies trigarà a arribar al capdemunt de la paret? Penseu-vos-ho bé!!!

Secció coordinada per en David Luis. Per comprovar-ne les solucions, adreçar-vos a l’adreça

passatemps@caldesdemalavella.com



L’última nº 1
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Amb el suport de:

Diputació 
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El carrer Prim fa uns bons anys

El carrer Prim ara

Nº4

Agraïm la col·laboració de Jaume Mas, que ens ha cedit la foto superior. Si teniu fotos antigues de Caldes, feu-nos-
les arribar  i les publicarem
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