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2016, o com sumar un any més

D

’un exitós musical de
Broadway, vaig sentir
la lletra en la qual els
cantants preguntaven:
“Com es pot mesurar un any? En
dies, en nits, en plors, en somriures, en dolors, en plaers...”
Com es pot mesurar un any
més? Amb el que hem après,
amb el que hem oblidat, amb
com hem canviat, amb el que
hem planificat fer... La resposta segurament dependrà de
com sigui la nostra forma de
ser o de com es trobi el nostre
estat d’ànim. Com també el fet
d’adoptar la idea que la vida és
una línia desitjablement rectilínia quan en realitat és plena de
ziga-zagues. O que és més aviat
circular de manera que un final
porta a un inici.
Parlant de conceptes que
tenen a veure amb el pas del
temps, si ens parem a pensar-hi, expressions com la
màxima tan utilitzada com és
“perdre el tren”, denota una
gran càrrega plena de prejudicis, d’apatia i malenconia, una
gran falta d’estímuls i de motivació. Cal mantenir bé els reflexos per adaptar-se als canvis
permanents i a les anomenades
“pèrdues necessàries” que so-

len suposar canviar el pas per
poder fer un salt cap endavant.
Tant en la nostra pròpia vida
com en la vida social, la vida
municipal o en la política de
més alta volada, el depassar del
temps es pot viure d’infinites
maneres tal i com ho hem viscut recentment de forma molt
intensa en la nostra estimada
Catalunya. Anant per feina, escrivint capítols nous, buscant
noves perspectives... En definitiva construint i sumant. Mai
restant, excloent, vetant, condicionant, intransigint.
A Caldes també creiem en els
projectes i per això en tenim,
per avançar. No es poden ignorar els desafiaments que ens
portarien a anar vegetant. Cal
afrontar les oportunitats que
ens portaran als petits triomfs
de veure els projectes realitzats.
I quina millor manera per
acabar que fent-ho també amb
música, no fos que ens passés el
que en Joaquín Sabina ens canta en una cançó seva... “¿Quién
me ha robado el mes de abril?”.
Perquè, qui no ha tingut la sensació alguna vegada a la vida
que algun “lladre” li ha fet perdre el temps?

Mercè Rossell i Rius
Regidora de Promoció del Turisme, Cultura i Patrimoni Històric
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Actualitat

Tribuna Oberta

per Albert Torrent i Amagat

Normativa: L’apartat Tribuna Oberta dóna veu als caldencs que vulguin donar el seu punt de vista sobre qualsevol qüestió. Segons
el reglament intern, no s’acceptaran escrits que difamin i que no respectin les normes de convivència. També en queden exclosos els
partits polítics, que tenen el BIM com a via d’expressió. Tampoc no s’acceptaran textos de confrontació entre dues parts ja que l’Aquae
no és una eina d’altaveu ni de resolució de conflictes. Els escrits no superaran les 300 paraules. Els interessats a participar-hi cal que
ens enviïn els textos a aquae@caldesdemalavella.cat i que ens facilitin el nom, cognoms i el DNI.

Consell de redacció
Tens ganes de col·laborar amb la revista Aquae? Vine al Consell de redacció per decidir els temes a tractar, fer propostes, suggeriments, redactar notícies i articles... Hi seràs benvingut!
Posa’t en contacte amb nosaltres a través d’aquae@caldesdemalavella.cat

La nova Benaula ja funciona!
Després de 10 anys de fer classes en barracons, el 23 de novembre de l’any passat es va posar en
funcionament la nova escola La Benaula, un edifici d’obra que substitueix els barracons i que suposa
un gran avanç en el mapa educatiu del nostre municipi.

per Maria Vidal Armijo i
Albert Torrent i Amagat

La valoració dels
primers mesos des de la
direcció
La directora de l’escola, Anna
Sánchez ens explica totes les vicissituds i ens valora els primers
mesos de funcionament del centre. Ens comenta que tenien tot
el material empaquetat ja des de
juliol amb previsió que les classes
començarien el setembre. Estem
parlant de 500 caixes amb material i de 3.000 llibres. En els barracons només hi havia les coses d’ús
més diari com poden ser els ordinadors, les taules, les cadires... El
nou curs però no es va poder iniciar en el nou edifici ja que l’estrena
4
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gossos abandonats TRIBUNA OBERTA

ACTUALITAT La nova Benaula

es va ajornar al dia 30 d’octubre i,
en un nou endarreriment, la data
es va fixar en el 23 de novembre,
dia aquest sí de la posada en funcionament de l’escola.
Aquest retard va suposar un inconvenient ja que en aquests mesos no previstos des de l’inici del
curs, el material estava empaquetat i guardat ja en el nou edifici.
Confirmada la data del trasllat, va
arribar la tasca de desempaquetar i ordenar el material a la nova
escola, cosa que ja es va poder fer
durant les setmanes anteriors a
l’obertura. Els dies 20, 21 i 22 de
novembre van ser frenètics ja que
calia traslladar el material que quedava en els barracons fins al centre. Tothom hi va ajudar, des del
professorat fins als pares passant
per la Brigada Municipal.
Finalment, el 23 de novembre
va arribar el gran dia. Els alumnes ja havien visitat el centre el
divendres anterior i coneixien les
instal·lacions però en l’ambient es
respirava igualment il·lusió i ex-

pectació.
Pels professors ha estat un inici
de curs complicat perquè ja de per
sí el primer trimestre de curs hi ha
molt feina a fer informes, reunions amb els pares i a preparar les
colònies. A totes aquestes tasques
s’hi van afegir la gestió de totes
les coses del nou edifici que en les
primeres setmanes no van acabar
de funcionar i es van haver de solucionar. Tot plegat va fer que fins
al cap de dos mesos el professorat
no estigués ben situat en el seu lloc
fent la seva feina del dia a dia.
Tret dels inconvenients de
l’adaptació i d’algunes mancances
de l’obra, la valoració del canvi és
molt positiva. L’Anna Sánchez ens
explica que el primer que van dir
els nens en entrar a les aules va ser
“quan parlem, no se sent fressa”,
en referència al ressò que sentien
en els barracons.

Les instal·lacions
La nova escola La Benaula disposa
d’unes instal·lacions àmplies, lluMarç 2016
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Àngela Frigolé. Regidora d’Ensenyament.

Ara, la vista posada en l’institut

3

Un comiat i unes portes obertes
emotius
El divendres 20 de novembre, l’escola Benaula va fer
un emotiu acte de comiat als barracons que van acompanyat l’equip educatiu i la mainada durant 10 anys.
L’acte va consistir en petits discursos de la directora de
l’Escola, Anna Sánchez, de la regidora d’Ensenyament,
Àngela Frigolé, de l’alcalde, Salvador Balliu, i de Mònica
Ciurana, de l’AMPA. Els missatges van ser d’agraïment
a uns barracons que, malgrat comportar incomoditats
han servit per superar-se i afrontar les adversitats. I
també hi va haver paraules d’il·lusió cap a un nou centre
que, tot i fer-se esperar, serà un gran avanç per a l’ensenyament a Caldes.
Tot seguit, els nens van cantar una cançó de comiat
a l’Escola. Prèviament, cadascú havia penjat al llarg del
recinte de l’escola unes cintes amb missatges de comiat
i agraïment als barracons.
El mateix dia de la posada en funcionament de l’escola, el 23 de novembre, es va fer una jornada de portes
obertes a pares i mares mentre que se’n va fer una altra
oberta a tota la població el diumenge 29 de novembre,
amb l’acompanyament de la Colla Gegantera de Caldes
de Malavella.

4
minoses i amb una distribució ben
pensada. Està pensada per a una
línia, encara que actualment hi ha
3 cursos desdoblats (1r, 2n i 4t) la
qual cosa fa que les classes es facin
en aules que no estaven previstes
per a aquests usos, la qual cosa ha
fet canviar la planificació d’ubicació d’espais. Aquests inconvenients s’haurien de solucionar quan
la baixada demogràfica dels últims
anys permeti que tots els cursos
tinguin una sola línia.
L’edifici té unes espaioses i lluminoses aules amb projectors, tres
aules de despatx / tutoria, l’àrea de
consergeria, la secretaria, una sala
per al bidell, una sala de professors
i una altra per a l’AMPA. Altres aules són les dues de desdoblament,
una de psicomotricitat, un espai de
tutoria infantil, dues aules específiques i l’aula d’informàtica. Altres
espais són la biblioteca, un gimnàs-sala polivalent amb vestidors,
la cuina i menjador, operatius des
de finals de gener, i amplis magatzems per guardar-hi material. Hi
ha també nombrosos lavabos per
a alumnes, professorat i personal
no docent. A més, els exteriors
disposen d’una pista poliesportiva
i d’un gran porxo que permet sortir a fora sense mullar-se. A la part
de darrera, el pati d’infantil queda
resguardat pel bosc.
6
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Acabat el procés d’adaptació,
l’equip de professors ja es planteja gestionar alguns espais com el
pati, de manera que s’hi pugui llegir o jugar a més coses que no sigui
a pilota. També s’està treballant,
entre altres projectes, en la creació d’un hort i d’un sorral per als
més menuts. Ha arribat doncs, el
moment de centrar-se ja en el dia a
dia i en els projectes de futur.

5

1 Exteriors. 2 Aula de Primària.
3 Aula d’Infantil. 4 El gran porxo, a
recés de la pluja. 5El pati d’Infantil.
6 L’aula d’informàtica. 7 El gimnàssala polivalent. 8 Dient adéu als barracons. 9 La pista poliesportiva.
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La regidora d’Ensenyament Àngela Frigolé fa
una valoració molt positiva de la nova escola,
tant pel que fa a l’espai com pels equipaments,
tot i que lamenta que s’hagi hagut d’esperar 10
anys a causa dels canvis polítics i de la crisi econòmica que han allargat el procés més del que
tots ens imaginàvem.
Des de l’Ajuntament, afirma, s’estan fent totes
les gestions per acabar la regularització de tots
els equipaments escolars que tenim a Caldes el
més aviat possible i això passa per construir el
nou SIN (Secció d’Institut). L’Ajuntament ha
tingut contactes repetits amb el Departament
d’Ensenyament i va preveure una partida pressupostària per comprar i urbanitzar uns terrenys
a la travessia Taronja. Malgrat tot, Ensenyament
no oferia garanties ni dates sobre la possibilitat
d’iniciar les obres. Finalment, el consistori va
posar sobre la taula 500.000 € amb la condició
que Ensenyament prioritzés l’obra i es comprometés a accelerar la construcció de l’edifici de
l’institut. Finalment hi va haver un inici d’acord
i el primer pas que ja s’ha fet des del consistori és
aprovar la requalificació dels terrenys que eren
zona escolar i ara passaran a ser zona de bé patrimonial. Aquest fet permetrà cedir els terrenys
a Ensenyament, pas indispensable per començar
l’obra.
Per la seva banda, Ensenyament ha fet un altre
pas inicial enviat una proposta de conveni entre
l’Ajuntament i la Generalitat. Tots els grups municipals hi estan treballant i ja han enviat esmenes i suggeriments.
La idea amb la qual es treballa és que l’institut
i l’escola estiguin de costat, la qual cosa permetrà
compartir espais com ara la sala polivalent o el
pati.
Un cop se signi el conveni, alumnes i professorat es desplaçaran a l’altre cantó de la carretera,
en els barracons on han estat fins fa pocs mesos els alumnes de l’escola Benaula. Les instal·
lacions s’adaptaran als alumnes de més edat i
s’incorporarà algun mòdul prefabricat més. Això
permetrà deixar lliure el solar per començar-hi
les obres en el moment que sigui oportú.
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La Unió Esportiva estrena el camp de
futbol de gespa artificial
El dissabte 5 de desembre es va fer la presentació de la UE Caldes en el nou camp de futbol de
gespa artificial de l’Estadi Vall-llobera, amb tot un seguit d’actes festius per celebrar-ho.

Balliu. Tots van remarcar l’esforç i
els entrebancs que han suposat tenir el nou camp però van mostrar
la satisfacció per haver-ho aconseguit. També van ressaltar altres
actuacions fetes a la zona esportiva com són la pavimentació dels
accessos i la pista d’atletisme i la
intenció de continuar apostant per
la a zona amb la instal·lació d’unes
graderies al Pavelló Polivalent, de
dos vestidors nous i magatzems.
La Coral Cantaires de Caldes de
Malavella va agafar el relleu i va cantar la cançó “Doll de Catalunya” i
l’himne de la Unió Esportiva Caldes.
Tot seguit es va servir un pica-pica i es va disputar un partit amistós entre exjugadors de la Unió
i simpatitzants, amb la sacada
d’honor prèvia de l’Hereu i la Pubilla 2015 de Caldes de Malavella,
Guiu Artau i Júlia Riera, respectivament. Per acabar, es va fer un
espectacle infantil amb “Disco juganera biocòmic” per a pares i fills.

L

a matinal va començar, davant d’un nombrós públic,
amb la presentació dels
equips de la Unió Esportiva acompanyats dels gegants i gegantons de la Colla Gegantera de
Caldes de Malavella. En acabat, els
gegants van ballar al mig del camp
envoltats dels jugadors i al final es
van animar tots a ballar plegats.
Seguidament va arribar el torn
dels parlaments. Va iniciar-los el
president de la Unió Esportiva Caldes, Pere Oliveras, que va fer un
repàs de totes les persones que al
llarg de la història recent han treballat per la continuïtat de la UE
Caldes a través de les juntes i per
aconseguir el camp de gespa artificial a l’Estadi Vall-llobera, sigui des
del club, des de les regidories o a
títol personal. Van acompanyar el
president tots els presidents i persones cabdals en el club, als quals
Pere Oliveras va agrair-los la tasca
feta un a un.
Van proseguir el regidor d’Esports, Sergi Mir i l’alcalde, Salvador

8
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Entrevista a Pere Oliveras
President de la Unió Esportiva Caldes

T

ornar a l’Estadi Vall-llobera
ha suposat dos avantatges
fonamentals: per una banda, el trasllat de la mainada
per part dels pares és més còmode.
Per l’altra banda, ens representa
una millora d’ingressos en publicitat ja que els anuncis són visibles
des de la carretera mateix, cosa que
no passa a Can Bernadí.
Pel que fa al camp en sí, tot són
avantatges ja que el terreny és més
gran i això afavoreix practicar la filosofia de joc de la UE Caldes, que
és de tocar i fer córrer la pilota des
de darrere. A més, les graderies, inexistents al camp de Can Bernadí,
permeten al públic gaudir de l’espectacle assegut i a resguard de la
pluja.
A aquests avantatges cal afegir-hi
les millores que l’Ajuntament ha
fet últimament a la zona esportiva.
En el cas del camp de futbol, s’ha
instal·lat el camp de gespa, s’han
posat unes xarxes més grans al
darrera de les porteries. També és
una millora que s’hagin pavimentat els accessos a totes les instal·
lacions esportives, inclòs el camp
de futbol.
Malgrat tot, també valoro que
amb dos camps de futbol perme-

10
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tem descongestionar el camp de
l’Estadi Vall-llobera ja que el camp
de Can Bernadí permet fer-hi entrenaments.
Vull agrair a totes les persones
que en el transcurs de la història
del club han format part de la junta
directiva, en especial a dues persones que m’han donat suport en les
meves dues etapes com a president
(2001-2005 i l’actual, 2015-2021) i
que han assumit la presidència del
club en diferents etapes. Són en
Jaume Carbó, president l’any 2005
i en Pere Pineda, president el 2009.
Són dues persones que sempre hi
han estat i que van ser importants
quan l’any 2000-2001 el club va estar a punt de desaparèixer.
També dono les gràcies al poble
de Caldes en general pel suport en
la reforma del camp de futbol, als
regidors que van assistir a l’acte de
presentació dels equips de la UE i
als que han treballat per fer realitat
el retorn de la UE Caldes a l’Estadi
Vall-llobera en un camp de gespa. I
a tothom qui va col·laborar en l’acte de presentació: l’Hereu, en Guiu
Artau i la pubilla, la Júlia Riera, el
conductor de l’acte, en Josep Delemus, la Coral Cantaires de Caldes i
la Colla Gegantera.

No vull deixar d’agrair tampoc el
suport, molt important, dels col·
laboradors que any rere any ens
ajuden en l’organització d’actes
com el torneig Mas Llop o la cloenda de la temporada. I també vull
donar les gràcies a les empreses
que amb els seus anuncis han col·
laborat a la viabilitat del la Unió
Esportiva Caldes.
M’agradaria també manifestar
la disposició del nostre club cap a
les altres entitats pel que faci falta i anuncio que la Unió Esportiva,
aprofitant l’adequació de les pistes
d’atletisme que ha fet l’Ajuntament, s’està plantejant d’obrir una
secció d’atletisme per cobrir la vacant de la desapareguda Associació
Atlètica Caldes.

En Pere Pineda i en Jaume Carbó

UE estrena el camp ACTUALITAT
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Farmàcia Casanovas
Us oferim els nostres serveis i consells farmacèutics

Els joves ja
gaudeixen de
l’Skatepark

FÓRMULES MAGISTRALS · PLANTES MEDICINALS · NUTRIFARMÀCIA
DERMOFARMÀCIA · ORTÒPEDIA · HOMEOPATIA
CONSULTA DE DIETISTA - NUTRICIONISTA COL·LEGIADA

Cuidar la salut és millorar la qualitat de vida

El dissabte 28 de novembre es va posar en funcionament el nou Skatepark de Caldes de Malavella,
un equipament que ha estat rebut positivament
per molts joves que hi van a practicar els diversos
esports que l’espai permet practicar.

E

n l’acte protocolari van parlar l’exregidor d’Esports,
Pere Oliveras, l’extècnica de
Joventut, Susanna Fulcarà,
l’alcalde, Salvador Balliu, i Kevin
Esteo, en nom del grup de joves
impulsor de l’Skatepark. Tots van
valorar que aquesta iniciativa, sorgida d’un projecte participatiu amb
el suport de l’Ajuntament, s’hagi
fet realitat. Tot seguit es va servir
un aperitiu i es van fer demostracions de les diferents modalitats que

s’hi poden practicar: skateboarding
(monopatí), rollers (patí), bmx rider
(bici) i scooter freestyle (monopatí
amb manillar).
L’Skatepark sorgeix del projecte
Participació a l’Aula que l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Caldes de Malavella va desenvolupar
el curs 2012-13 amb els alumnes
de 3r d’ESO de l’institut. Un grup
de joves es va implicar en la construcció d’un espai destinat a esports urbans i van demanar suport

C/Vall·llobera, 17
17455 Caldes de Malavella (GIRONA)
Telèfon: 972 47 00 96

Visiteu el nostre web:
www.farmaciamcasanovas.cat
Correu electrònic:
fciamcasanovas@xarxafarma.com
info@farmaciamcasanovas.cat

a l’Àrea de Joventut per fer arribar
la proposta a l’Ajuntament. Es va
constituir el grup de joves impulsors i van convidar a participar-hi
a tots els joves que en volguessin
formar part. Durant els darrers
anys, l’Ajuntament i el grup de
joves ha treballat conjuntament
en el projecte global (construcció,
ubicació, disseny i la tipologia de
la pista). Finalment, després d’un
procés de 3 anys, la proposta dels
joves ha esdevingut una realitat.

ACTUALITAT
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Què hi diuen els joves?
Hem parlat amb Kevin Esteo i en
Javi Ruiz, dos dels joves que ha
participat en el projecte i ens han
explicat el seu punt de vista. Ens
comenten que estan satisfets del
resultat ja que ha quedat tal i com
havien planificat fruit de les reunions de preparació en què van aportar les seves idees.
Consideren que un espai com
aquest és necessari i la prova, diuen, és que la pista es fa servir
molt, fins i tot per gent que ve de
fora, com de Sils o Cassà de la Selva. Creuen que és un equipament
més per Caldes i que permet als
joves quan s’avorreixen d’anar-hi,
fer esport i passar-s’ho bé. Això sí,
recorden que l’espai està regulat
per una normativa que recomana
portar proteccions i exigeix als menors de 12 anys que vagin acompanyats d’un adult que se’n farà
responsable.
Valoren positivament el projecte, més veient que els han fet cas
en els seus suggeriments i propos-

tes. L’única pega que hi troben és
que el procés s’hagi allargat 3 anys
i potser per això ja ha demanat una
font per poder-hi beure i s’estan
organitzant de nou per planificar
ampliacions de la instal·lació i la
possibilitat de fer grafittis a la paret de la nau que hi ha al costat de
la pista, amb el consentiment del
propietari. Els joves treballen conjuntament amb l’Espai Jove Ca la
Romana per anar implementant
aquestes millores i dinamitzar l’espai amb activitats de promoció de
la pista perquè els joves en facin ús.

FESTES D’ANIVERSARI

· Gimcanes a mida segons temàtica a escollir adients per a cada
edat
· Maquillatge / berenar / pastís el
fem entre tots...i un munt de sorpreses!!!

ELS SERVEIS (totes les edats)

·Recollim els vostres tresors a qualsevol lloc de Caldes o poblacions
veïnes fent l’acompanyament a
l’escola, casa o activitats extraescolars a judant-los en tot.
· Acollides matinals
(a partir de 7 h matí)
· Cangurs a hores (totes les edats)
· Cangurs a domicili

ESPAI NADÓ
· Packs mensuals o per hores.
· Pedagogia Emmi Pikler: Es respecta la maduració del nadó amb
una experimentació i vivència pròpia i sense interferències de l’adult,
aquest fa un acompanyament per
cobrir les necessitats bàsiques del
nadó, donant estimació i acolliment.

14
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pista skate ACTUALITAT

ACTUALITAT

Nadal / Setmana Santa / Estiu
· Són casals on es potencia la vessant artística i creativa de l’infant
d’una manera vivencial...tocant, jugant, observant, escoltant...i sempre
introduint l’educació amb valors.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

· Consulteu llistat que en tenim
moltes per escollir!!!
· Tallers de rebosteria, manualitats,
fofuchas, zumba, pilates, sevillanes,
karate, etc.

SERVEIS EDUCATIUS

(a partir de 0 mesos)

Espai familiar i de lleure
c/ Vall-llobera, 51-55
Caldes de Malavella
972 48 02 34
696 10 14 50 · 630 33 77 21

CASALS (tot tipus i edats)

Horari
Obert durant tot el dia
De 9 a 19h
(i hores a convenir)

· Reforç escolars – tots els nivells i
totes les matèries
· Lectoescriptura i comprensió
lectora
· Problemes matemàtics
· Anglès (tots els nivells)
· Francès
· Preparació a la selectivitat
· Accés a graus / ma jors 25 anys

Descomptes
Per germans, famílies
nombroses, monoparental i per
segona activitat
Març 2016
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Caldes envolta d’espelmes la rotonda de
l’autovia per exigir-ne la il·luminació
> Un centenar de veïns de Caldes
van envoltar el divendres 11 de desembre la rotonda de l’autovia del
nostre municipi amb espelmes enceses per il·luminar-la de manera
simbòlica i exigir a Foment que
doni el servei de llum als fanals que
ja estan instal·lats.
Prèviament a la col·locació de les
espelmes, l’alcalde Salvador Balliu

va fer un petit parlament en què va
mostrar la seva preocupació i indignació pel fet que l’autovia s’hagués inaugurat fa un any i que la
rotonda de Caldes, tot i tenir-hi els
fanals instal·lats, està a les fosques
perquè el Ministeri de Foment no
n’ha contractat el servei de subministrament elèctric. Salvador Balliu va explicar que la intenció de
l’acte era, ja que no ho feia l’Estat,
que els caldencs il·luminessin la
rotonda de manera simbòlica i reivindicativa. Va lamentar la manca
de respostes per part del Ministeri
en una situació que posa en joc la
seguretat dels cotxes que hi circulen en negra nit.

Tot seguit, la comitiva va desplaçar-se fins a la rotonda darrera
d’una pancarta que deia “N’estem
farts d’esperar” i cadascú va anar
deixat la seva espelma fins donar
la volta a la rotonda.
A data de tancament de l’Aquae,
els fanals de al rotonda continuen
sense funcionar.

Acabada la primera fase del circuit turístic del
Camp dels Ninots
Ja s’ha acabat la primera fase de
la senyalització del Camp dels Ninots. En aquesta primera fase,
s’han instal·lat un seguit de figures
de ferro forjat que simbolitzen els
ninots de Caldes amb el nom de
“Camp dels Ninots” al davant.
Aquestes escultures donen la benvinguda al visitant i marquen l’inici
de la ruta ja que hi ha el primer plafó explicatiu: “El Camp dels Ninots:
la Pompeia del Pliocè”. Des d’aquest
punt, situat al camí de Sant Sebastià just després del trencant que du
a Can Mateu i Can Tranquil, el cir>

16
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cuit, degudament senyalitzat amb
pals indicadors, mostra els plafons
“Una fauna subtropical: bòvids, rinoceronts i tapirs”, “Del foc a l’aigua: un jaciment dins d’un volcà” i
“Un clima subtropical al mediterrani: l’aigua, font de vida”. També hi
ha un panell explicatiu en un tall
geològic del volcà situat a prop de
Can Tranquil. Queda pendent en
una propera fase instal·lar tres plafons més que completin el circuit
La senyalització del Camp dels
Ninots se suma a les obres que ja
s’estan fent en el Castell de Caldes

per ubicar-hi el Centre d’interpretació sobre el termalisme, on el
Camp dels Ninots tindrà una gran
importància. La intenció de l’equip
de govern és que aquestes actuacions representin un impuls per
al turisme de Caldes de Malavella.
També serà una eina perquè els caldencs coneguem una mica més el
Camp dels Ninots, aquest jaciment
tant important que el novembre
de l’any passat va ser declarat per
part de la Generalitat Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN), en la
categoria de zona paleontològica.

espelmes la rotonda · Camp dels ninots ACTUALITAT

Gran rua de Carnaval 2016

Participació caldenca en El Pelegrí de Tossa
Un total de 1.188 persones van
participar en l’anada del Pelegrí el
20 de gener passat, una tradició
que té més de 500 anys i que consisteix en el pelegrinatge que fa el
poble de Tossa de Mar des d’aquest
municipi fins a l’ermita de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners
>

La gran Rua de Carnaval 2016 va ser tot un èxit.
Trenta colles van desfilar pels carrers del municipi, 5
de les quals eren caldenques. Al final, del recorregut
van fer una coreografia davant del jurat que, després
de deliverar, va adjudicar els següents premis:
>

Millor comparsa: Els Festuks, de Sant Feliu de Guíxols.
Millor carrossa: Somos los que somos, de Castell-Platja d’Aro.
Grup més impactant: Marrecs, de Sant Feliu de Guíxols.
Premi local a la decisió i empenta: Embarrakaldats.
Premi especial a la constància i fidelitat, amb 20
anys ininterrumputs al Carnaval: Colla Gegantera. Se
li ha fet un pastís d’aniversari.
Totes les colles guanyadores i les locals, en senyal de
Embarrakaldats

reconeixement per part de l’organització, es van emportar pans gegants i pernils.
Diplomes: Totes les colles premiades es van endur un
diploma de record.
Obsequis a totes les colles: Els Embarrakaldats van
oferir a totes les colles participants obsequis en forma
de vi, fuet, begudes, llaminadures, entre altres.

ment i solen acompanyar el Pare
Pelegrí en el seu recorregut que
passa en part pel terme municipal de Caldes de Malavella. Com
a llocs més emblemàtics, la comitiva s’atura al Molí de la Selva a
l’anada i a Santa Seclina a la tornada.

L’Ajuntament vol agrair als Embarrakaldats la seva
empenta i capacitat d’organització, a la Policia Local
per garantir la seguretat al llarg de tot el trajecte i per
col·laborar en el trasllat de les carrosses, als membres
del jurat, a Josep Delemus, el locutor que ha transmès
l’acte en directe, a totes les colles participants, al públic assistent i a tothom qui d’alguna manera o altra a
contribuït a aconsegur que aquest espectacle fos tan
lluït. Moltes gràcies, us esperem l’any que ve!

AMPA de l’escola Benaula

Pares i mares de l’escola Sant Esteve
Els trons

Colla Gegantera

Festuks

Marrecs
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en compliment del vot d’agraïment
per la suposada intercessió de Sant
Sebastià en la cura de la plaga de la
pesta que patia Tossa de Mar pel
voltant de l’any 1400.
L’endemà, la comitiva va tornar
cap a la vila marinera. Diversos
caldencs són assidus a l’esdeveni-
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Somos los que somos

Bon ambient a l’Aplec de Sant Sebastià
> El 23 de gener es va celebrar el
tradicional Aplec de Sant Sebastià
que enguany tenia dues novetats.
La primera és la caminada que els
Amics de l’Hereu Riera van organitzar des de Caldes fins a l’ermita
de Sant Sebastià i la segona, l’exhibició del Ball de l’Hereu Riera a la
mateixa esplanada. La resta d’actes
van ser els habituals. El repic de

campanes de benvinguda va donar
pas a la missa en honor de Sant Sebastià i quan es va acabar va ser
l’hora de l’audició de Sardanes amb
la Cobla Bisbal Jove.
Es va oferir un servei de bar i
venda de ciris de Sant Sebastià i
durant tot el matí es va fer oferir
una degustació de brou i botifarra.
L’Ajuntament va organitzar un ser-

vei gratuït i continu de microbús
des de l’aparcament de l’esplanada
de Frigorífics Farré fins a Sant Sebastià.
L’Aplec ha estat organitzat per
l’Agrupació de Sardanistes, el Consell Parroquial i pels Amics de l’Hereu Riera i ha tingut el patrocini
de l’Ajuntament. Hi ha col·laborat
Carns i embotits Turón.

El jurat

carnaval ACTUALITAT

ACTUALITAT El Pelegrí · Sant sebastià

Març 2016
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La Botineteja deixa nets els boscos de Caldes
> El diumenge 31 de gener la Botineteja va netejar els boscos de Caldes de Malavella de brossa abocada
per incívics. L’edició d’enguany
s’ha avançat al mes de gener i com
a resultat de les ganes i empenta
dels participants i una bona organització, la zona de bosc netejada i
el volum de deixalles recollides ha
estat semblant a altres anys.
Des de bon matí, els participants
es van aplegar a la plaça de La Selva
on l’organització va repartir el material i va distribuir els diferents
grups que van cobrir les divereses
zones del terme municipal per netejar. Després d’unes hores durant
les quals es van poder recollir tot
tipus de deixalles abocades incontroladament pels nostres boscos,
els grups es van reunir de nou a la
zona esportiva i, després de deixar

tota les deixalles, van gaudir d’una
merescuda botifarrada.
L’organització constata que es
redueixen les deixalles individuals (papers, plàstics, llaunes, burilles...), tot i que encara, malauradament, se’n troben. I es continua
constatant que un reduït nombre
de persones encara considera el
bosc com a una deixalleria i hi
buida brossa de tota mena i runa.
A banda de la brossa de les imatges, es van marcar sobre plànol un
munt de zones del bosc amb runa,
que l’Ajuntament netejarà properament.
La Botineteja és una activitat
organitzada pel Club Excursionista de Caldes de Malavella que
compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, Nora, i diverses empreses del

nostre municipi. Des d’aquí agraïm a ells i a tots els volutaris que
van participar-hi per la seva contribució a què tinguem uns boscos
més nets. Esperem que ben aviat
tothom prengui consciència que el
bosc és un espai de tots i que convé
tenir-lo net. Només llavors deixaran de ser necessàries actuacions
com la Botineteja.

La Cartera reial i els Tres Reis Mags d’Orient
> El diumenge 27 de desembre va arribar la Cartera
Reial per recollir les cartes que les nenes i nens de Caldes de Malavella havien escrit als Reis Mags d’Orient.
Mentre esperaven o després de lliurar la carta, la mainada es va entretenir fent manualitats en els diversos
tallers que es van preparar, prenent xocolata i veient
l’espectacle d’animació infantil.

Cap d’any 2016

Premiats del concurs del calendari de l’Hereu Riera
Aquests són els números guanyadors del Concurs del calendari de l’Hereu Riera, organitzat pels Amics del Ball
de l’Hereu Riera amb la col·laboració de diversos comerços i entitats. En el llistat podreu veure qui ha ofert cada
premi. Els agraciats passeu a recollir un tiquet a l’Oficina de Turisme presentant el calendari premiat. Abans de
presentar-vos a l’establiment primer haureu de trucar per a concretar dia i hora. Tots els premis tenen caducitat.
Felicitats als guanyadors!
Núm. 255
Núm. 169
Núm. 178
Núm. 369
Núm. 174
Núm. 196
Núm. 254
Núm. 481
Núm. 326
Núm. 494
Núm. 457
Núm. 397
Núm. 432
Núm. 203
Núm. 421
Núm. 190
Núm. 323
Núm. 439
Núm. 500
Núm. 322
Núm. 050
Núm. 579
20

Trijornidi (609 517 411): 		
El Petit Fornet(972 472 596): 		
Fleca Victòria (972 470 084): 		
Pastisseria Bohigas (972 470 006): 		
Forn de pa Venanci (972 470 338): 		
Cafeteria Riera (972 470 079): 		
Bar Joker (972 470 044): 		
Termal Cafè (972 111 812): 		
Hostal Fabrellas (972 470 046): 		
Agrupació de Sardanistes (972 47 02 96):
Colla Gegantera (gegantscaldes@gmail.com):		
A.V. de Franciac (606 435 953): 		
Joves Intrèpids (jovesintrepids@gmail.com): 		
As. Gastronòmica (972 472 442): 		
Restaurant Mas Oller (616 950 035): 		
Hostal Esteba (972 470 055): 		
Restaurant Can Quim (972 470 213): 		
Pizzeria el Duetto (972 472 890): 		
Caldes Eqüestre (684 002 22): 		
Cavalls de Malavella (688 283 068): 		
Balneari Vichy Catalan (972 470 000): 		
Balneari Prats (972 470 051): 		
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Un detall d’artesania fet a mà.
1 Coca de la Malavella.
1 Coca de crema i 1 de cabell d’àngel i 1 pa rodó.
1 tortada d’ametlla.
1 tortell.
2 esmorzars de forquilla.
2 esmorzars complets.
2 esmorzars.
2 menús de diumenge.
2 menús Aplec de St. Maurici.
2 sopars de la revetlla (St Joan o Botifarrada).
4 sopars d’entrepans (Festa Major, 16 set.).
4 sopars informals a l’envelat de la Festa Major.
Sopar per a 2 persones.
Sopar per a 2 persones.
Sopar per a 2 persones.
2 pizzes.
1 pizza i 1 ampolla de Lambrusco.
1 classe iniciació equitació.
Activitat de doma natural.
Circuit termal per a 2 persones.
Piscina d’aigua termal per a 2 persones.
Botineteja · Premiats Calendri hereu riera ACTUALITAT

La celebració de cap d’any va consistir en la tradicional menjada de raïms a les escales de l’Església i en
una animada festa-ball a càrrec dels Embarrakaldats i
l’Ajuntament, que van organitzar un concert amb Tapeo Sound System i DJ Celtic. Un festa ben moguda
per celebrar l’arribada del 2016!
>

I al cap de pocs dies, el 5 de gener, Ses Majestats
els Tres Reis Mags d’Orient arribaven havent llegit les
cartes i sent coneixedors de què volien tots els nens.
Després de la cavalcada, del lliurament per part de
l’alcalde de la clau màgica que obre les portes de totes
les llars, i de la recepció, tothom se¡’n va anar a dormir
aviat per tal de facilitar la feina als Reis durant la nit i
poder gaudir així l’endemà dels regals.
Els actes de la cartera reial i dels Reis van ser organitzats per la Gent de Reis i l’Ajuntament de Caldes de
Malavella i des del consistori volem agrair a tothom
qui va fer possible la celebració: l’Espai Jove “Ca la Romana”, les escoles, la llar d’infants, les llibreries, la Colla Gegantera, la Parròquia de Sant Esteve, l’Associació
de Gent de la 3a edat “Casa Rosa”, voluntaris i altres
entitats del poble.

ACTUALITAT nadal 2015

Març 2016
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JAN 2015

Gastrosolidari a la Selva recull diners per a Càritas de Caldes

L’Ajuntament de Caldes, a través de l’Espai Jove Ca la Romana van organitzar una nova edició del JAN els dies
28, 29 i 30 de desembre que es va celebrar amb molta afluència de públic. L’Espai Jove ja us en parla en el seu
apartat però aquí us en mostrem unes quantes fotos més:

> La campanya Gastrosolidari a la
Selva 2015 va lliurar el 23 de desembre lots d’aliments a Càritas
Parroquial de Caldes per repartir
entre famílies necessitades del municipi. Es tracta d’una iniciativa de
la Federació de Comerç de la Selva i
de l’Associació d’Hostaleria de la

Selva que en el cas de Caldes compta amb l’aportació de l’Obra Social
de “la Caixa” i la implicació de l’Associació de Comerç i Serveis. Tres
associats, el Restaurant Balneari
Prats, el Restaurant Delicius i l’Hostal Esteba van oferir el 4 d’octubre
(Fira de l’Aigua), un menú gastroso-

La Marató aconsegueix 192
donacions de sang

Caldes recapta 8.299,91 € per
la Marató de TV3

Caldes de Malavella va acollir el 3 de desembre una
nova edició de la Marató de donació de sang que va
aconseguir 192 donacions al llarg del dia. Per animar
la jornada, la Colla Gegantera va organitzar una cercavila i els avis de la “Casa Rosa” van fer una xocolatada amb coca. L’Espai Jove va crear un espai infantil perquè els pares hi deixessin la mainada mentre
estaven donant sang. Molts establiments van col·
laborar-hi oferint obsequis o descomptes per una
rifa.
La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), compta amb la implicació de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i l’Associació de Donants de
Sang de Girona. Agraïm a donants, participants i col·
laboradors la seva participació!

Caldes va organitzar durant el desembre un seguit
d’activitats amb motiu de la Marató de TV3 que van
recollir 8.299,91 €. Agraïm a totes les persones i entitats la seva dedicació. Les xifres de la recaptació,
que es destinarà a la recerca relacionada amb la diabetis i l’obesitat, són les següents:

>

Taller fet per
l’EspaiCaixa i l’Associació Ikald
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Jan 2015 ACTUALITAT

lidari que aportava un euro per a la
compra d’aliments cada cop que un
client demanava el menú.
També col·laboren en la campanya
l’Ajuntament de Caldes de Malavella,
l’Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua, el Consell Comarcal
de la Selva i la Generalitat de Catalunya.

ACTUALITAT gastrosolidari · marató de sang · marató tv3

>

Institut de Caldes:
400 €
UE Caldes:
113,85 €
ABS Cassà - Controls de glucèmia:
96,50 €
Concert Germanes Hospitalàries:
257,61 €
Audició de l’Escola de Música:
145 €
Club Excursionista Caldes:
306,23 €
Ass. de Gent de la 3a edat “Casa Rosa”: 362,50 €
Subhasta de quadres del
Concurs de pintura ràpida (Ajuntament):
570 €
Colla Gegantera de Caldes:
197,54 €
Actuació de teatre de Carisma teatre:
325 €
Amics del Ball de l’Hereu Riera:
42 €
EspaiCaixa:
807,50 €
Embarrakaldats:
300 €
Quina del Club Volei Joves Caldes:
3.274,23 €
Societat Gastronòmica de Caldes:
240,25 €
Club Patí Caldes:
103,67 €
Parròquia:
169,15 €
Agrupació de Sardanistes de Caldes:
138,50 €
Club Patinatge Artístic Caldes:
120,00 €
Centre d’Esplai Sant Esteve:
310,38 €
TOTAL:
8.299,91 €
Març 2016
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Història de Caldes

Caldes no serà seu de la Ryder Cup 2022
> El camp de la PGA de Caldes de
Malavella no acollirà la Ryder Cup
2022 el tercer esdeveniment esportiu més mediàtic del món que
enfronta els equips de golf d’Europa i d’Estats Units. Després de mesos de visites als camps candidats i
de deliveracions, la Ryder Cup va
fer públic que la candidatura triada
és la de Roma pel projecte presentat així com el suport de les institucions i el sòlid compromís d’implicació econòmica
El camp de la PGA de Caldes de
Malavella partia amb diversos

punts forts: ha estat reconegut repetidament com a un dels millors
camps de golf d’Europa i està emparat per la proximitat a Barcelona (pel nom i per l’organització
de molts esdeveniments esportius d’abast mundial), Girona i la
Costa Brava (135.000 habitacions
d’hotel), juntament amb les bones
comunicacions (tren, carretera i
avió). L’organització ha estat polint
fins a l’últim detall per tal d’assolir
l’esperada candidatura però malgrat tot, els resultats no han estat
els esperats i caldrà esperar una al-

Els ajuntaments de Llagostera,
Cassà i Caldes signen un
conveni de col·laboració amb
els Castellers de les Gavarres
Els Castellers de les Gavarres, una nova colla castellera formada per veïns de Llagostera, Cassà de la
Selva i Caldes de Malavella ha signat un conveni amb
els tres ajuntaments pel qual cada consistori aportarà 2.000 euros anuals que serviran per cobrir les despeses de l’entitat. A canvi, la colla es compromet a
celebrar un mínim de dues actuacions a cada municipi i a participar activament en actes municipals com
fires d’entitats o festes majors.
Si vols col·laborar amb els Castellers de les Gavarres hi pots contactar de les següents maneres:
647804410 (Pere Novell) / castellersdelesgavarres@
gmail.com / Facebook: Castellers de les Gavarres.
>
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tra ocasió per acollir la Ryder Cup.
La candidatura del camp de la
PGA de Caldes de Malavella ha estat possible gràcies al suport privat
i també l’institucional de les federacions espanyola i catalana de golf,
de la Generalitat de Catalunya, de
la Diputació de Girona, del Patronat de Turisme i els ajuntaments de
Caldes de Malavella i Girona. Totes
s’han involucrat de ple per portar
la Ryder Cup a Caldes de Malavella,
amb avals tant públics com privats
per garantir el suport econòmic a
l’esdeveniment esportiu.

En Comú-Podem s’imposa a
Caldes de Malavella
En Comú-Podem s’ha imposat en les eleccions al
Congrés de Diputats celebrades a Caldes de Malavella a poca distància d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Democràcia i Llibertat. Aquests en són els
resultats:
>

En Comú-Podem:
Esquerra Republicana:
Democràcia i Llibertat:
PSOE:
Ciutadans:
PP:
UDC:
Pacma:
Partit Comunista:
Recortes Cero:
UPyD:

778 		
754
712 		
452 		
345 		
300 		
43 		
39 		
11 		
9 		
5 		

(22,38%)
(21,7%)
(20,5%)
(13%)
(9,93%)
(8,63%)
(1,24%)
(1,12%)
(0,32%)
(0,26%)
(0,14%)

Total de vots:
Vots en blanc:
Vots nuls:

3.504
28 		
33 		

(66,3%)
(0,8%)
(0,9%)

ryder · castellers · eleccions ACTUALITAT

per Antoni Vilà Ribot, jutge de la pau

La trobada del Sense cridar
En aquest escrit, el jutge de pau Antoni Vilà relata la seva curiosa descoberta de sis exemplars de la
publicació Sense Cridar (1932-33), que es donaven per perduts. L’autor també explica, entre altres
coses, l’orientació ideològica, el funcionament i el perquè de la seva curta durada.
La trobada del sis números del periòdic quinzenal Sense cridar es
pot considerar casualitat i gràcies
al bon veïnatge amb la Carmen
Solà , “la Carmen de Can Parcala”,
viuda de l’Emili Bota. Un bon dia
, fa un parell d’anys, coneixent la
meva afició a les imatges i fotos de
Caldes, va donar-me’n unes quantes, juntament amb un plec de diaris d’abans de la guerra que el seu
pare, treballador del Vichy, regidor
del Ajuntament per poc temps, havia guardat. El diaris, en observar
sense prestar-hi gaire atenció que
les capçaleres eren del “Crit de la
Selva”, varen anar a parar a una de

“La meva sorpresa va ser trobar barrejats entre els exemplars d’El Crit de la Selva, els
sis primers exemplars correlatius del Sense cridar”.
les caixes de papers vells, pensant
que ja tenim la recopilació de l’Enric Casanovas, editada l’any 2012,
en la qual hi falten només els quatre primers números.
Una trucada d’en Josep Teixidor
Planas per convidar-me a la presentació del llibre “Història de la
premsa a la Comarca de la Selva
(1869-1975)”, escrit juntament
amb la seva filla Anna va induir-me
a revisar la caixa on guardava el
feix de diaris que m’havia donat
la Carmen. Són els guanyadors de
la VII beca de recerca de La Selva,
atorgada pel Consell Comarcal de
la Selva i el Centre d’Estudis Selvatans, als qui vaig ajudar a cercar
HISTÒRIA DE CALDES sense cridar

informació sobre la premsa de Caldes, per contrastar la capçalera que
figurava en el seu llibre i les de l’Enric Casanovas, ja que no coincidia.
Efectivament, en els quatre primers
números, la del “Crit de la Selva” era
diferent, ja que uns dels exemplars
que tenia eren el tres i el quatre,
amb un dibuix força elaborat.

La meva sorpresa va ser trobar-hi
barrejats, els sis primers exemplars correlatius del Sense Cridar
que, per les referències que en tenia tant de l’Anna i en Josep Teixidor, a través del seu llibre, com
el d’en Carles Ribera “Noticia d’un
republicà – Biografia i textos de Joaquim Aleixandri”, editat el 2006, i
Març 2016
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pels cometaris que m’havia fet ell
mateix, en un del molts viatges
que va fer a Caldes, cercant informació del seu oncle-avi, factor de
l’estació de ferrocarril i que va ser
alcalde del poble, adscrit a Esquerra Republicana, en els convuls període de la Guerra Civil.
Més enllà de les citades memòries
d’en “Xandri” i de les referència bibliogràfica a la Història de la premsa
de la Selva (1868-1975), l’existència
d’algun exemplar del Sense cridar ja
feia anys que es donava per perduda.
En fer-los-ho saber, els Teixidor es
varen desplaçar immediatament a
Caldes per verificar la troballa i fotocopiar els sis exemplars, lamentant la impossibilitat de modificar
la informació de la fitxa tècnica del
seu llibre, acabat d’imprimir.

“Sense cridar feia oposició a
la capçalera conservadora
El crit de la Selva. Aquesta
pugna política i periodística
mostra l’efervescència de la
vida política en una població
que, amb poc més de dos mil
habitants en aquella època,
va generar prou empenta per
tenir dues publicacions”.
En Carles Ribera, actualment vicedirector d’El Punt Avui, gratament
sorprès pel descobriment, va demanar-me una còpia dels exemplars i se’n va fer ressò en el diari
del diumenge, 20 de desembre del
2015, dedicant a la troballa una
pàgina, amb fotos dels exemplars
així com un extens comentari del
que em permeto transcriure uns
quants fragments, i que, com a
investigador d’en Xandri, reflecteixen la història de la publicació:
“Hi havia a Caldes un periòdic de
tendència esquerrista que es titulava Sense cridar. Aquest periòdic
quinzenal era a base de cotitzar
uns quants per suportar-ne les
26
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despeses.” El testimoni recollit en
les memòries l’exalcalde republicà
de Caldes de Malavella Joaquim
Aleixandri (1906-2002) és un dels
pocs rastres documentals sobre
l’existència de Sense cridar, una
capçalera que va situar Caldes de
Malavella en el mapa de la florida
que va viure la premsa política local en l’època republicana.”
“Més enllà de les citades memòries
i d’alguna altra referència bibliogràfica (com ara la d’Anna Teixidor
Colomer i Josep Teixidor Planes
a Història de la premsa de la Selva
(1868-1975), l’existència d’algun
exemplar de “Sense cridar” ja feia
anys que es donava per perduda
fins que, a principi de tardor, el jutge de pau de Caldes, Antoni Vilà,
va localitzar, entre la paperassa
dels descendents del veí del poble
Josep Solà Bofill, mitja dotzena de
números correlatius de la publicació, exemplars que podrien haver
passat desapercebuts...”
“Comparant l’anàlisi inicial dels
exemplars trobats amb la descripció que en va fer Alexandri en les
seves memòries, editades sota el
títol de Notícia d’un republicà, l’any
2006, se sap que el primer número es va publicar el 6 de novembre
del 1932, mentre que l’últim número dels sis rescatats data del 12
de febrer del 1933. Va ser fundat
per joves que es movien a l’entorn
del Centre Cultural d’Esquerra Catalana de Caldes, la publicació es
presenta com a “Quinzenari d’Esquerra Republicana” i d’alguns
elements de la CNT, i utilitzava el
català i el castellà. Entre els impulsors i redactors, hi ha noms com
els del mateix Aleixandri, aleshores ferroviari de l’estació caldenca
sense activitat política pública; el
també ferroviari Andreu Caro; el
jove advocat gironí Jaume Balaguer; el veí del poble Claudi Alsina,
que consta com a director, i altres
articulistes com G. Gràcia, F. Alba,
Teresa Casals Font i Rosa Pi, així
com una bona colla de pseudò-

Sense cridar (1932 – 1933)
Nom de la publicació: Sense cridar.
Altres elements de la capçalera:
Quinzenari d’Esquerra Republicana.
Lloc d’edició: Caldes de Malavella.
Periodicitat: Quinzenal (no es
compleix amb exactitud).
Llengües: Català i castellà.
Dates de Publicació:
Núm. 1: 6 de novembre de 1932.
Núm. 2: 27 de novembre de 1932.
Núm. 3: 11 de desembre de 1932.
Núm. 4: 25 de desembre de 1932.
Núm. 5: 15 de gener de 1933 .
Núm. 6: 12 de febrer de 1933.
(Es desconeix si n’hi ha més números) .
Orientació política i continguts:
Informació i critica local, també
informació política catalana i espanyola.
Nom i adreça de l’editor: No hi
figura.
Administració: Carrer Girona, 4
(actual, 44 - Cal Tio)- Caldes de
Malavella. En el padró. municipal
de 1940, hi viu el germà i la resta
de família d’en Claudio Alsina Bartomeu, ell no. Es va exiliar, torna, i
mor a Caldes el 06-11-1981.
Impressió: Imp. Ràpida. Rutlla,5.
Tel. 275 - Girona.
Nom de redactors: Jaume Balaguer Tort, J. Aleixandri, G. Gracia,
F Alba, Teresa Casals Font, Rosa
Pi, Ignotus, Flamigerus, Joalba,
Mau, Quicus “X”, i altres pseudònims.
Format: 31 x 21.5 cm (pot variar
1 o 2 mm).
Nombre de pàgines: Vuit (8), a
dues columnes normalment.
Tiratge: Desconegut
Preus de venda: Subscripció Trimestre: 1’00 pta.
Número solt : 0’20 pta.
Publicitat: No hi ha anuncis.
Col·leccions conservades: Col·
lecció Antoni Vilà Ribot Caldes de
Malavella (Sis primers números,
probablement els únics editats).
Referències:
- Notícia d’un republicà. Biografia
i textos de Joaquim Aleixandri.
Carles Ribera (2006). Pàg. 47.
- Història de la premsa de la Comarca de La Selva (1868-1975).
Ana Teixidor Colomer i Josep Teixidor Planas (2014). Pàg. 176.

sense cridar HISTÒRIA DE CALDES

nims. La publicació, que combinava fonamentalment l’opinió política i, en menys mesura, informació
local, va sortir a la llum amb la voluntat evident, tenint en compte el
nom, de fer oposició a la capçalera
conservadora que s’editava sota el
nom d’El crit de la Selva. Aquesta
pugna política i periodística mostra l’efervescència de la vida política en una població que, amb poc
més de dos mil habitants en aquella època, va generar prou empenta
per tenir dues publicacions”.
“L’empenta, però, va ser efímera
o, millor dit, es va canalitzar ben
aviat cap a una altra publicació de
més difusió i abast geogràfic, fruit
dels costos de tirar endavant el
projecte i d’unes certes tensions
entre els militants d’Esquerra i els
cenetistes pel control de la publicació. Així almenys ho va deixar
escrit Aleixandri: “Vàrem acordar
que el Centre Cultural d’Esquerra
cotitzés setmanalment al periòdic setmanal del Centre Republicà

de Girona Acció ciutadana, amb el
benentès que aquest havia de reservar dues planes setmanals per
al Centre de Caldes. Resultat: que
Sense cridar de Caldes va desaparèixer per manca de col·laboradors
i manca de fons.”

“La història fugaç del periòdic porta a pensar a Vilà que
els sis números que ha rescatat són tots els que van imprimir-se”.

“La història fugaç del periòdic porta a pensar a Vilà que els sis números que ha rescatat són tots els que
van imprimir-se. Aquesta opinió la
reforça el fet que l’últim número
conservat és del 12 de febrer del
1933, quinze dies després que Joaquim Aleixandri signés el primer
article al setmanari gironí Acció
catalana. Tot i que de vida efímera,

Sense cridar és un valuós exemple
de periodisme local rescatat de
l’oblit”.
Voldria remarcar que poso a disposició dels investigadors, historiadors i estudiosos aquests exemplars del Sense cridar i, des d’aquí,
dono les gràcies a la Carmen Solà,
per la seva deferència al lliurar-me
el plec de diaris del seu pare, que
han contribuït a donar una mica
més de llum a la història del nostre
poble, del qual espero que arribi
ben aviat el dia en què disposi d’un
digne arxiu municipal per poderlos-hi depositar.
La fitxa tècnica del Sense Cridar
que he elaborat, que podeu veure a
la columna de la dreta de la pàgina
anterior, segueix el mètode utilitzat pels Teixidor, en la investigació
i recerca del seu llibre. S’hi poden
veure totes les característiques
com el preu, l’adreça de l’administració, on s’imprimia, els redactors..:

Caldes de Malavella
Recull Gràfic 1890-1975
Els autors parlen del llibre:

«Reconstruïm la història
a partir d’històries familiars.»

«Les fotografies familiars
són documents històrics.»

«Les fotografies inèdites
ens aporten sorpreses.»

«Els protagonistes del llibre
són la gent de Caldes.»

«És un projecte viu que
continua obert a tothom.»

«Les fotografies de L’Abans
es veuen i es viuen.»

Josep M. Casas

Antoni Vilà

Flàvia B. Freire

Marc Martínez

Mateu Ciurana

Marcel Vila

Editorial Efadós · Telèfon: 93 673 12 12 · www.efados.cat
Oficina de Turisme / Cultura · flaviafreire10@hotmail.com · Telèfon: 972 47 00 05 ext. 8

Si t’estimes Caldes, t’agradarà
HISTÒRIA DE CALDES sense cridar
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Caldencs d’interès

per Isaac Navarra i Surós

Lluís Mascaró i Josep Maria Puig,
periodistes esportius
Lluís Mascaró i Josep Maria Puig
exporten Caldes de Malavella al
món del periodisme esportiu.
Aprofitem la xerrada esportiva
que va organitzar la Biblioteca
el 16 de gener passat per conèixer-los millor.

Josep Maria Puig

L

luís Mascaró, resident ocasional a Caldes de Malavella,
va iniciar-se al Correu Català l’any 1986 abans d’entrar
a treballar al Diari SPORT, ara fa
ja 25 anys. També és col·laborador
d’altres mitjans com La Sexta o
Barcelona Televisió.
Per la seva part, Josep Maria
Puig, caldenc de naixement, va
donar les seves primeres passes
en el món periodístic a L’Altell de
Ràdio Caldes, amb un programa
que es deia ‘L’últim que tanqui el
gas’. Posteriorment va començar
a treballar a El Punt cobrint el CF
Vilobí fins arribar a El 9 Esportiu.
Sis mesos després de la creació del
diari va passar a treballar a TV3. Va

Els periodistes esportius
són multidisciplinats i viuen
sota el control de la immediatesa. Sempre han estat
considerats els “bojos de la
redacció”
presentar durant vuit anys el programa Temps d’Aventura, sobre esports d’aventura, i actualment cobreix els partits del FC Barcelona.
Els dos periodistes es van trobar
a la Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia de Caldes de Malavella per realitzar la xerrada Parlem de futbol i periodisme espor28
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viscut a Caldes, fins que vaig anar
a estudiar a Girona, primer, i Barcelona, després. Vivia davant de
l’escola”. Va comentar que la seva
relació amb Caldes és “la d’un nen
que ha viscut aquí a Caldes i que ha
practicat esport a tots els clubs del
poble fins que marxa a estudiar i
trenca aquest vincle”.

> D’esquerra a dreta, Josep Maria Puig, Marc Salgas i Lluís Mascaró
tiu, conduïda pel també periodista
Marc Salgas –redactor de poliesportiu al diari L’Esportiu de Catalunya, anteriorment El 9 Esportiu-.
Durant l’acte van parlar de la seva
professió i la funció del periodista
esportiu dins una redacció.
Van destacar que els periodistes
esportius són multidisciplinats i
viuen sota el control de la immediatesa. Sempre han estat considerats els “bojos de la redacció”. També van incidir en la importància de
distingir entre el que és informació
i el que és opinió. Saben que no hi
ha cap periodista totalment transparent. També es va debatre sobre
els programes esportius que hi ha
actualment a la televisió i la seva
finalitat de debatre en comptes
d’informar en un exercici d’adaptació a les noves maneres de fer dels
mitjans. En aquest punt, van fer
un incís, qualificant les maneres
de fer dels mitjans madrilenys com
“molt diferents” a les dels mitjans
de Barcelona.
Un dels temes centrals va ser el
Barça i la seva premsa, ben coneguda per dos periodistes que cobreixen l’actualitat blaugrana. Van

destacar la facilitat amb la què es
treballa en una època plena de títols però van admetre que l’èxit
un dia s’acabarà i serà llavors quan
la premsa de Barcelona haurà de
treure el seu esperit crític. També
es va comentar la força mediàtica
que té la premsa de Madrid, molt
més gran que no pas la de Barcelona, i la seva gran influència sobre l’entorn del Reial Madrid. Tot
i això, van voler destacar que hi
ha premsa esportiva més enllà del
Barça, el Madrid o el futbol.
Aquest no va ser l’únic tema de
conversa. També es va tractar l’esport femení i la poca presència en els
mitjans. Un tema en el que, tot i que
sembla que la tendència és donar
més espai en els darrers anys, hi ha
molt camí a recórrer. Per últim van
entrar a comentar un tema complicat com és el de la línia editorial dels
mitjans de comunicació, que es decideix sobre el volum de vendes.
Els dos ponents ens van comentar, també, experiències relacionades amb Caldes. Josep Maria
Puig va viure a Caldes durant tota
la seva infantesa fins que va haver d’anar a estudiar: “Sempre he

Josep Maria Puig · Lluís Mascaró CALDENCS D’INTERÈS

Tot i així, admet visitar Caldes
cada cop que la feina li ho permet.
Pel que fa a la seva infància, ens va
explicar algunes vivències: “Recordo amb molta estima que des de
casa, que era davant de l’escola,
sentia com el CB Caldes jugava.
Cada dissabte o diumenge escol-

tava les pilotes botar i tenia ganes
d’anar a veure el bàsquet. Anava a
ajudar a canviar el marcador manual del bàsquet. Vaig anar a veure
durant molt de temps l’equip de
futbol fins i tot vaig córrer a l’equip
d’atletisme... Però si tinc un record
marcat és el de sentir la pilota botar des de casa meva”. Per últim,
va reconèixer la seva estima cap a
Caldes de Malavella: “Quan neixes
a un poble el portes a dins tota la
vida perquè és on vas créixer, on hi
vius gran part de la teva vida, tens
grans records d’infància... i, encara que no hi visqui és un poble que
porto al cor”.
Lluis Mascaró, director adjunt de
l’SPORT, és resident ocasional de
Caldes de Malavella: “Tinc família
aquí, vinc a l’estiu i algun cap de
setmana”. Tot i això, ens deia que
la seva relació és estreta “des de fa
molts anys”. “Els meus avis venien
molt al Balneari Prats, els meus
pares també... jo havia vingut al
Vichy i ara la meva germana i el
meu cunyat tenen una casa aquí

al poble”, va declarar. Pel que fa a
les vivències al poble, Lluís Mascaró recordava un moment familiar:
“Recordo que la meva filla quan era
petita va aprendre a nadar a la piscina del Vichy. És un record de la
seva infantesa que a mi m’agrada
molt”.
Al final de l’acte els tres perioLluís Mascaró

distes van fer una recomanació
de llibres. Josep Ma Puig va triar
“Open”, d’Andrea Agassi. Per la
seva part, Lluís Mascaró va triar
“El periodista deportivo”, de Richard Ford, i Marc Salgas “Pedaleando en la oscuridad”, de David
Millar.

VISITES TURÍSTIQUES
“la personalitat d’una vila termal”

diumenges al matí
Oficina de Turisme 972480103, 11h. 3 eur.

V I S I T E S GUIADES
CALDENCS D’INTERÈS Josep Maria Puig · Lluís Mascaró
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Cal Ferrer de la Plaça

Julio Manegat i Pérez
(Barcelona, 1922-2011)

13a edició del Premi de Microliteratura Joaquim
Carbó de Caldes de Malavella

Bases del Premi:

El Premi de Microliteratura de Caldes arriba a la seva tretzena edició. Aquesta vegada el dediquem a
un escriptor, periodista i crític literari i teatral relacionat amb el nostre poble per l’activitat d’estiueig
que va realitzar amb la seva família a Caldes de Malavella en el transcurs dels anys cinquanta i seixanta, a la petita caseta de Can Manegat a la pl. de Sant Grau. És en Julio Manegat i Pérez (1922-2011).

L

a paraula clau que ha de
contenir els textos literaris
que es presentin al concurs
d’aquest any és “estiuejar”
mot que descriu amb claredat l’activitat que tan bé van practicar
a Caldes de Malavella bona part
d’aquesta antiga família Manegat.

El Manegat Metge

ria d’alguns caldencs nascuts a començament del s. XX era la presència d’un jove i bonhomiós criat negre
al servei del matrimoni Manegat que
passejava la canalla del veïnat a sobre d’un cavall pertanyent també al
metge. El seu estiueig a Caldes era
compartit amb Caldetes on també hi
tenien residència i on es va morir el
metge l’any 1924.

> Luís Gonzaga Manegat i Giménez

Aquesta època va ser la darrera època de l’estiueig tradicional
a Caldes quan diferents famílies
de Barcelona i d’altres indrets del
Principat venien a passar-hi l’estiu convivint de forma distesa i
amigable amb els caldencs. Va ser
el cas encara d’aquesta família de
l’escriptor Julio Manegat i la seva
dona Jesuya Urmeneta, amb els
seus tres fills Luis Ignacio, Mirentxu i Ma Jesús, el record dels quals
perdura encara amb intensitat en
bona part dels veïns de Sant Grau.
En Luís G. Manegat i Giménez va
escriure molts dels seus articles
estiuencs a la caseta de Caldes de
Malavella. Entre les seves aficions
hi havia pintar petits quadrets de
paisatges de Caldes i de racons de
Can Manegat.

Als anys vint del segle passat serà
Luís G. Manegat i Giménez
(1888-1971) qui prendrà el relleu

Extret de textos i documentació elaborada per Luís Ignacio Manegat, Llicenciat en Ciències de la Informació.

> Foto antiga de Ca l’Estapé (Casa
Rosa) i Can Manegat

> Luís Gonzaga Manegat i Giménez
El primer Manegat que pren contacte amb Caldes de Malavella va ser
Jaume Manegat i Brunet (18611924), metge i cirurgià, que s’estableix a Caldes de tornada d’una estada llarga a l’Uruguai on feu fortuna
exercint la medicina. Cap a final del
segle XIX va comprar una caseta
que donava a la plaça de Sant Grau
en el jardí ampli de la qual hi va fer
construir la Casa Manegat, torreta
d’estiueig en estil precisament neomudèjar que tenia sortida també pel
carrer Termes Romanes. Casat amb
Enriqueta Vilamitjana no varen tenir fills. De forma anecdòtica i com a
record que ha perdurat en la memò30
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a l’anterior Manegat, cosí germà
del seu pare, que decidirà de venir
amb el conjunt de la seva família a
estiuejar a Can Manegat. Luís G.
Manegat, escriptor i periodista,
va treballar tota la vida en El Noticiero Universal diari de tarda de
Barcelona del qual en va esdevenir
director. Igualment el seu fill Julio
Manegat i Pérez, també escriptor
i periodista barceloní, a remolc del
seu pare i amb la família paterna i
després amb la seva família pròpia,
va venir a estiuejar durant els anys
cinquanta i seixanta del segle passat en la mateixa caseta senzilla.

Els Manegat periodistes
i escriptors

microliteratura CAL Ferrer

Les seves dues passions van ser, per una banda, la crítica literària i teatral
(va obtenir el Premi Nacional de Teatre) i, per l’altra banda, el periodisme.
En aquest sentit, va ser un dels impulsors a partir de 1956 dels Premis de
la Crítica. En els darrers anys de la seva vida va fer col·laboracions setmanals per al Diari de Girona.

1. Per a textos de creació literària (conte, relat, aforisme, poesia, bonsai de paper…), escrits
en català i d’una extensió no superior a 300 paraules. Han de ser
originals i inèdits. Com a màxim
es podrà presentar una obra per
participant.

2. Els textos són de tema lliure,
> Julio Manegat i Pérez
Llicenciat en Filosofia i Lletres en
l’especialitat de semítiques, a la
seva joventut es va sentir profundament atret per Àfrica i especialment pel Marroc. El seu pare,
Luís G. Manegat, havia dirigit El
Noticiero Universal i ell va exercir
el periodisme i la crítica (literària
i teatral) en el mateix diari on va
ocupar el càrrec de sotsdirector.
La seva tasca en el camp del periodisme també el va portar a dirigir
l’Escola Oficial de Periodisme de
Barcelona (1968-78). Igualment
va exercir la crítica literària en d’altres mitjans com la Televisió espanyola, Estafeta Literària, Quimera...
Va escriure poesia (Canción en la sangre, 1948), narració curta (Historias
de los otros, 1967), novel·la (La feria
vacía, 1961, amb la que va obtenir el
Premi Ciutat de Barcelona; El pan y
los peces, 1963 i Amado mundo podrido, 1976) i teatre (El silencio de Dios,
1956, i Antes, algo, alguien, 1974). El
1971 va guanyar el Premi “Ciudad de
Gerona”, amb la novel·la Maíz para
otras gallinas. Amb el seu relat de El
coleccionista va obtenir també el Premi Hucha de Oro de 1984. Les seves
novel·les La ciudad amarilla, 1958, i
Spanish Show, 1965, van ser finalistes del Premi Planeta.
CAL ferrer microliteratura

però han de contenir el mot clau
per a l’edició d’aquest any que
és “estiuejar”, activitat que va
portar a terme de forma intensa
i continuada a la nostra població
l’escriptor i periodista barceloní
Julio Manegat, a la caseta de
Can Manegat, acompanyat de
la seva família, a qui dediquem
aquest any el concurs.

3. Tres categories:
A. Infantil (de 9 a 12 anys).
B. Juvenil (de 13 a 17 anys).
C. Adults (a partir de 18 anys).

4. Premis:
A. 8 premis per a la categoria infantil -lots llibres per valor de 100 € (4
primers premis) i de 75 € (4 accèssits).
B. 2 premis per a la categoria juvenil -lots llibres per valor de 120 €.
C. 2 premis per a la categoria d’adults
-250 € per al millor text i 200 € per
al millor text d’àmbit local.
Tots els lots de llibres s’hauran
d’anar a recollir a les llibreries
del poble abans del 31 de maig.

5. Les obres s’han d’enviar, abans
del 7 d’abril, a la Biblioteca
Municipal Francesc Ferrer i
Guardia, c. Llibertat, 6.-17455
Caldes de Malavella, o per correu

electrònic a:
biblioteca@caldesdemalavella.cat.

6. El format dels textos ha de
ser DIN A-4, escrit amb ordinador per una cara. En la categoria infantil els textos es podran
presentar de forma manuscrita.
Als originals no podrà constar el
nom de l’autor i hi haurà d’aparèixer un pseudònim. Caldrà
adjuntar-hi un sobre tancat, a la
part exterior del qual figurarà el
títol del treball, el pseudònim i
la categoria en què participa. A
dins del sobre hi constaran les
dades personals de l’autor (nom
i cognoms, adreça, telèfon, data
de naixement…). Si el text es tramet per correu electrònic cal que
els treballs estiguin en un arxiu
adjunt de word sense les dades
personals i amb pseudònim; les
dades personals es faran constar
en el cos del missatge.

7. El jurat estarà format per
persones vinculades al món de
les lletres i al món de l’ensenyament. La composició del jurat es
farà pública el dia del veredicte.
La presentació de treballs al concurs pressuposa l’acceptació de
les bases.
Per a més informació, podeu
adreçar-vos a:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Caldes de Malavella
Tel. 972 47 00 05 Ext. 8 / a/e:
cultura@caldesdemalavella.cat

Biblioteca Municipal Francesc
Ferrer i Guàrdia
Tel. 972 47 23 50 / a/e:
biblioteca@caldesdemalavella.cat
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Activitat frenètica amb la Fira de la Terra,
Sant Jordi i la Festa de la Malavella!

Mercat de Nadal i campanya
de joguines solidàries
El 16 de desembre passat es va celebrar el Mercat
de Nadal, amb parades de productes artesans, alguns relacionats directament amb les festes de Nadal. Paral·lament la Creu Roja de Llagostera va recollir joguines de segona mà per la seva campanya
benèfica. El matí és va complementar amb tots els
actes relacionats amb la Marató de TV3.
>

> Aquesta època ve marcada a Caldes per tres esdeveniments: La Fira de la Terra, Sant Jordi i la Festa de la
Malavella. La Fira de la Terra s’haurà celebrat el 6 de
març amb activitats relacionades principalment amb
gossos i cavalls, així com el mercat de productes artesans i ecològics. .
Pel que fa a Sant Jordi, 23 d’abril, la Biblioteca i
l’Àrea de Cultura preparen un seguit d’actes que començaran amb la revetlla de Sant Jordi. Aprofitant
que és dissabte, durant tot el dia de Sant Jordi es faran activitats a part de la tradicional venda de llibres
i roses, com l’acte d’entrega de material per part de la
família de l’escriptor Julio Manegat, a la mateixa casa
Manegat, on l’actual propietari ens obrirà les portes de
casa seva, per poder-la visitar. També s’està preparant
a presentació i signatura de llibres d’autors caldencs.

A la tarda gaudirem d’una actuació dels Castellers de
les Gavarres, del veredicte del Premi de Microliteratura Joaquim Carbó, sardanes i una obra teatral sobre
Montserrat Roig.
Per últim, el 28, el 29 i el 30 d’abril arriba la Festa de
la Malavella, amb un ampli ventall d’activitats com el
pregó de la Malavella 2016, el mercat nocturn, les barraques, la dansa de la Malavella, el Ball de l’Hereu Riera, la rua de Bruixes i Bruixots, l’espectacle nocturn,
la cursa de la Malavella i el puja i baixa a Sant Maurici, entre altres. La Comissió de la Malavella i l’Ajuntament fan una crida als caldencs perquè col·laborin
amb la festa. Els interessats, contacteu amb l’Oficina
de Turisme turisme@caldesdemalavella.cat / 972 48
01 03 / festadelamalavella@gmail.com). Contribuïm a
fer una festa ben lluïda! Moltes gràcies!

Pom de flors i Trijornidi Artesania, guanyadors
del Concurs d’aparadors de Nadal 2015
L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb la col·laboració de l’Associació de comerç i Serveis de Caldes de Malavella i de la Federació
de Comerç de la Selva, ha organitzat una nova edició del Concurs
d’aparadors.
Dels nous comerços participants i
després de la valoració del jurat, els
aparadors guanyadors han estat La
floristeria Pom de flors (primer premi, consistent en 150 € i publicitat
gratuïta durant 6 mesos a Caldes FM
i a l’Aquae) i Trijornidi Artesania (segon premi, consistent en publicitat
gratuïta durant 6 mesos a Caldes FM
>
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i a l’Aquae). Des de l’Aquae felicitem
els comerços guanyadors del concurs
i agraïm a tots els establiments que

hi han participat per contribuir a
donar un ambient més nadalenc als
carrers dels nostre municipi.

fires i festes · concurs aparadors CAL Ferrer

La Fira d’Oportunitats aplega
70 parades, 275 kg d’aliments
i 47,5 € per a la beneficiència
> La 14a Fira d’Oportunitats va aplegar el diumenge
15 de novembre unes 70 parades amb material de tot
tipus per vendre, intercanviar o regalar. A més, es van
recaptar 276,275 Kg d’aliments i 47,5 € en metàl·lic
que Càritas Parroquial de Caldes de Malavella destinarà a les persones necessitades del nostre municipi.
El detall dels aliments que van aportar els paradistes i
els mateixos visitants a la Fira va ser el següent: Llet,
70 L; arròs, 50 kg; llegum seca, 45,9kg; pasta, 42,5kg;
varis, 22,250kg; tomàquet de pot, 11,6kg; sucre, 6kg;
galetes, 4,8kg; farina, 3,5kg; sal, 4kg; peix, 2,725 kg; i
cereals, 2kg.Els visitants i els mateixos paradistes van
poder passejar, triar i remenar tranquil·lament entre
la gran diversistat de productes.

19a Mostra de teatre amateur “Memorial Emili Bota”
Durant els mesos d’octubre i novembre es va celebrar la
19a Mostra de Teatre Amateur “Memorial Emili Bota”de
Caldes de Malavella, que pretén ser un altaveu de les propostes que ofereixen els grups de teatre no professional de
les comarques gironines.
S’hi van poder els dos grups de teatre de Caldes amb les
seves respectives obres: el Grup de Teatre Traspunt (Diner
(molt) negre”) i Carisma Teatre (“Cabaret, va de dones”).
També van actuar Toc de teatre de Celrà amb “Fuita”; El
Mirall de Blanes, amb “Parole, parole”; i el grup Teatre Centre d’Arbúcies, amb “Políticament incorrecte”.
Paral·lelament, la Biblioteca va programar dues activitats gratuïtes: “Llibràlegs”, un diàleg teatral que té els llibres com a rerefons i “Cantacontes”, un espectacle infantil
a càrrec de la Cia. ClinClonClown.
La Mostra de teatre amateur “Emili Bota” està organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, Carisma Teatre i el Grup de Teatre Traspunt i compta amb el suport de
la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i la Federació
Teatral Amateur Gironina.
>

CAL ferrer mercat de nadal · fira d’oportunitats · mostra teatre
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Joventut

per Núria Riuró

“un dels bells e
nobles del món”

El JAN es consolida a Caldes
L’Àrea de Joventut, com cada
any, ha organitzat el Jocs i Activitats de Nadal – JAN – durant
els dies 28, 29 i 30 de desembre, al Pavelló Municipal d’Esports.

Bernat Desclot

(S. XIII)

M

onitors i monitores,
premonitors i premonitores i més d’una
vintena de voluntaris i
voluntàries, hem treballat per tal
d’oferir tota mena d’espais que fessin passar d’allò més bé a petits i
grans. Des del racó dels més petits,
el racó de tallers, els inflables, el
racó de maquillatge, el d’esports,
l’espai creatiu o l’espai cuina on
s’han ofert un seguit d’activitats
que han tingut molt bona acceptació per part dels nens i nenes de
Caldes i poblacions properes.
A més, hem pogut comptar amb
l’Associació Ikald Ikebana i la Fundació Humana que han col·laborat
amb nosaltres realitzant un taller
de Centres de Nadal i un taller de
Titelles pel Desenvolupament amb
material reciclat.
Els espectacles, aquesta edició,
han anat a càrrec dels mateixos
monitors i premonitors, portant-nos a imaginar en JAN molt
trist i avorrit o, a ajudar a recuperar la memòria d’un infant que havia oblidat el seu nom. L’espectacle
estrella de l’últim dia el va portar
a terme Fefe&Companyia, que ens
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va fer ballar i divertir-nos a infants,
famílies i a l’equip de monitors/es.
Des de l’Àrea de Joventut volem
agrair novament la confiança que
heu dipositat amb nosaltres portant als vostres fills i filles al Parc,
cosa que ha fet que s’arribés cada
dia a l’aforament màxim d’infants
permès en el recinte. Per això, volem disculpar-nos sincerament si
us vareu trobar amb la situació de
no poder gaudir del JAN en algun
dels dies d’obertura.

Per què el JAN és un projecte de l’Àrea de Joventut?
Per nosaltres, a banda de tenir
l’oportunitat d’oferir un servei
d’oci i lleure als més petits del municipi, a nivell juvenil és interessant dur a terme aquest projecte
per treballar amb l’equip de monitors, premonitors i voluntaris,
que provenen majoritàriament del
nostre municipi.

Com a criteris de selecció establim que els joves majors de 18
anys poden accedir a les places de
monitors, els joves d’entre 16 i 18
anys, a les places de premonitors
i els joves de 14 a 16 anys poden
col·laborar amb nosaltres com a
voluntaris. Aquest fet ens permet
treballar amb molts joves del municipi i introduir-los en el món del
lleure, creant grups de treball heterogenis comptant amb monitors/
es més experimentats que poden
aportar recursos, donar consells i
traspassar coneixement.
Considerem el lleure com a un
dels àmbits amb més oportunitats
laborals pels joves i té unes característiques que permeten la compaginació amb la pròpia trajectòria educativa. Des de Joventut es
volen oferir experiències laborals i
formació especialitzada en aquest
àmbit que permetin als joves l’accés al món laboral.

jan 2015 JOVENTUT

Montsoriu,

el castell gòtic
de Catalunya

Per Setmana
Santa, obert
cada dia, del 21
al 28 de març, a
partir de les 10
del matí.

Més informació i reserves: 972 01 19 60 · info@montsoriu.cat
Ctra. de Fogueres, s/n, Arbúcies · Sant Feliu de Buixalleu

Consulteu els horaris a:

www. montsoriu.cat

Biblioteca

per Mercè Barnadas i Marta Feliu

Què hem fet a la biblioteca?
RENOVEM LA SECCIÓ DE
VIATGES

Salgas, periodista del diari El Punt
Avui. Podreu veure una crònica de
l’acte a l’apartat “Caldencs d’interès” en aquest mateix Aquae. Al
final cada un d’ells va recomanar
un llibre relacionat amb l’esport
o el periodisme esportiu. Van ser
aquests tres:

>

Estem renovant el nostre fons de
guies de viatge perquè havien quedat obsoletes. Hi anirem afegint
els destins més demanats. Els més
minoritaris sempre els podem demanar a altres biblioteques. Ja podeu començar a planificar els vostres sortides!

PRESENTACIONS DE
LLIBRES
>

1. Yo Duc, de José Luis Gutiérrez Gallego. Un relat, basat en l’experiència
de l’autor, que ens ajuda a saber què
comporta tenir una mascota.
2. La dolça Caterina (Edicions del
Cal·lígraf, 2015), de la caldenca
Montse Castaño. Ple absolut a la
biblioteca el dia de la presentació
de la primera novel·la de la Montse. L’acte vam comptar amb la presència de l’editor Carles McCragh,
de l’Alcalde Salvador Balliu i de la
mateixa autora. Vam constatar
que té una bona colla d’admiradors
perquè no va parar de signar llibres. En aquest mateix espai de la
Biblioteca, a la pàgina següent, hi
trobareu una entrevista.
Des d’aquí li desitgem sort i molts
èxits!
>

>

ACTIVITATS INFANTILS

1- Per als més petits vam fer una
sessió de contes de Nadal molt
musical amb la Companyia País de
Xauxa: Quan arriba Nadal.
2- La nostra primera sessió de contes d’aquest any l’hem dedicat a la
màgia i hem convidat a un clàssic
de les comarques gironines: l’il·
lusionista Xevi. Una hora marcada pel bon humor i la complicitat
amb el públic. Es nota que fa més
de més de quaranta anys que volta
pel món!

CLUB DE LECTURA

Fa uns mesos vam decidir que a
partir d’aquest, cada any llegiríem un dels llibres que conformen
el clàssic de la literatura universal
“A la recerca del temps perdut” de
Marcel Proust. Són set llibres i, si
tot va bé, acabarem l’any del centenari de la mort d’aquest autor
imprescindible. El primer llibre és
“Pel cantó de Swann” i el vam comentar el 15 de gener. Una lectura
que no vol pressa, delicada, descriptiva. Aquest any 2016 llegirem
el segon volum “A l’ombra de les
noies en flor”. Per a més detalls podeu consultar el nostre bloc.
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MÉS ENLLÀ DE LA FICCIÓ

Hem començat l’any estrenant
nova activitat, el cicle de xerrades
no-literàries amb una sobre periodisme esportiu. Va ser interessant
de debò. Vam tenir amb nosaltres
el Cap d’Esports de TV3, el caldenc
Josep Maria Puig i el director-adjunt de l’Sport i col·laborador de
programes de televisió Lluís Mascaró. Conduïa la sessió en Marc

Andrea Agassi. Open. Duomo,
2014
Les memòries del tenista nordamericà Andrea Agassi. Es tracta d’una
biografia amb confessions tan sorprenents com aquesta: “Odiaba el
tenis, sí. Y lo odiaba porque nunca
fue mi elección”.
Richard Ford. El periodista deportivo. Anagrama, 1996
Frank Bascombe, un escriptor de
38 anys en hores baixes es dedica
a escriure sobre esports i entrevista a atletes. Parlar sobre victòries
i derrotes li permet reflexionar sobre al vida. Ford és un dels grans
escriptors nord-americans contemporanis. Acaba de publicar la
seva última novel·la “Francament
Frank” (Empúries, 2015) amb el
mateix protagonista, quaranta
anys després.
David Millar. Pedaleando en la
oscuridad. Contra, 2012
Relat en primer persona del ciclista David Millar que va ser sancionat dos anys per dopatge i que va
retornar al món del ciclisme professional liderant el que s’anomena
“ciclisme net”.
Tres llibres molt diferents però
igualment interessants.
Tenim previst fer més xerrades
literàries sobre temes molt diferents: astronomia, cooperativisme, etc. Ens agradaria que hi participéssiu i ens féssiu arribat les
vostres propostes.
que fem? BIBLIOTECA

L’entrevista

Novetats

Montse Castaño

>

E

l 18 de desembre es va fer la presentació del
llibre La dolça Caterina, de la caldenca Montse
Castaño a la qual va assistir-hi un bon nombre
d’amics i coneguts de l’autora. Hi parlem per
saber alguna cosa més del llibre i de l’autora.
Amb un cafè a la taula i una pila de llibres de La
dolça Caterina la Montse, amb la mateixa emoció i
passió que respira el llibre i els seus personatges, ens
ha explicat que es tracta del seu primer treball publicat, tot i que ja des de ben petita sentia la necessitat
d’escriure, d’explicar coses que sovint s’imaginava.
La dolça Caterina no és pas una història real. Ha estat una trama en la qual a mesura que anava escrivint
anaven sorgint noves idees, noves situacions. Però sí
que té un fil conductor que no ha estat altre que el de
retrobar el orígens. Possiblement el tarannà dels seus
personatges sí tingui a veure amb persones reals però
sense cap relació amb el
contingut del llibre.
La Montse s’emociona
en parlar-ne. Ho fa intensament quan descriu el
temps que hi ha dedicat,
gairebé 5 anys, a desenvolupar tota la trama. No pot
dissimular el gran amor
que sent per la localitat
de l’Escala. Com ella diu,
vol en un futur acabar vivint a la vora del mar i amb el
soroll de les onades de fons…mentre escriu mil i una
històries tan apassionants com aquest primer llibre.
La dolça Caterina ens presenta una saga familiar de
Les Guilleries que per motius de salut va a raure a Torroella de Montgrí a començaments del segle passat.
Després d’uns anys en aquesta població la família marxa del poble i acaba habitant una masia vora un cingle,
a la Punta dels Cinc Sous, a l’Escala.
Del llibre, entre d’altres aspectes, cal destacar la genial descripció de la localitat de l’Escala. Hi ha un gran
coneixement de tots els seus racons, dels costums de la
gent que hi viu, del temps que hi fa, de moltes paraules
pròpies de la localitat, del canvi que ha anant experimentant l’Escala amb el pas del temps i de la seva gent.
La Montse escriu perquè li agrada i com a teràpia.
És per aquesta raó que ja té entre mans una altra historia per contar. Després d’haver llegit La dolça Caterina…estem impacients per llegir el proper llibre.
Podreu trobar el llibre, de moment, a les llibreries
Solés i Tau de Caldes.
Maria Vidal Armijo

NOTÍCIES - RECOMANACIÓ
BIBILIOTECA
entrevista BIBILIOTECA
· novetats

Llibres

AGASSI, Andre. Open: Memorias (Duomo, 2014)
Placeres veganos: recetas variadas para cada
día. (NG, 2015)
MARINA, José Antonio. Despertad al diplodocus (Ariel, 2015)
SALA i MARTÍN, Xavier. Economia en colors
(Rosa dels Vents, 2015)
CASTAÑO, Montse. La dolça Caterina: L’última
de les Malastruga (Cal·lígraf, 2015)
SÁNCHEZ PIÑOL, Albert. Vae victus (La Campana, 2015).
SAUNDERS, George. Secessiolàndia pel pedregar (Edicions de 1984, 2015).
SHTEYNGART, Gary. Pequeño fracaso (Libros
del Asteroide, 2015).
TODÓ, Lluís Maria. L’últim mono (Club Editor, 2015).
>

Pel·lícules

Alien (Ridley Scott)
La cinta blanca (Michael Haneke).
También la lluvia (Iciar Bollaín).
Insidious (James Wan).
Bird (Clint Eastwood).
Camino a la escuela (Emmanuel Guionet).
La canción del mar (Tomm Moore).
La tumba de las luciérnagas (Isao Takahata).
Approved for adoption (Jung Henin).
El cuarteto (Dustin Hoffman).

Recomanació de cinema
DAYTON, Jonathan; FARIS, Valerie. Pequeña Miss
Sunshine. 2006.
El pare: un home que ven un mètode per a triomfar
que a ell mateix no li funciona; la mare: que s’esforça
per mantenir unida la família; l’avi: addicte a l’heroïna; el fill: un adolescent esquerp que ha decidit fer
vot de silenci; el tiet: que acaba de sortir de l’hospital
després d’intentar suïcidar-se. I si amb això no n’hi
hagués prou, la filla: una nena de set anys seleccionada per a participar en un concurs de bellesa.
Aquest concurs portarà a tota la família a pujar
en un furgoneta atrotinada i recórrer més de mil
quilòmetres perquè la petita pugui participar en el
certamen. Un viatge que els obligarà a conviure, que
els farà reflexionar i que també els mostrarà, quan
arribin a l’última parada, la vergonyosa realitat dels
concursos infantils de bellesa.
I, encara que no ho sembli, es tracta d’una comèdia!
Marta Feliu
Març 2016
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Serveis Socials

per Equip de Serveis Socials de Caldes de Malavella

Espai de suport als cuidadors de familiars depenents

L

’àrea de Benestar Social de
Caldes de Malavella fa uns
mesos va organitzar una
xerrada i un taller destinat a

cuidadors no professionals. A partir
d’aquí vàrem observar la necessitat
de crear un espai mensual de suport
per a les persones que cuiden a fa-

miliars i d’aquí surt la iniciativa que
us presentem en el següent cartell.
Esperem que les persones interessades en puguin treure profit!

Escola de Música (SEMC)
Les audicions del mes

L

’Escola de Música de Caldes de Malavella al llarg d’aquest curs us vol oferir
un seguit d’audicions mensuals obertes als pares i familiars dels alumnes
de l’escola. La nostra intenció es doble: que
els alumnes interpretin amb públic i que els
familiars gaudeixin de l’audició.
L’audició del mes de novembre va comptar
amb la participació d’una dotzena d’alumnes de l’escola. La del desembre la vam fer
coincidir dins dels actes organitzats per
l’Ajuntament i les entitats de Caldes de
Malavella per la Marató de TV3. Al casino
es van poder escoltar solistes, grups instrumentals i corals de l’escola. Aquest mes
de gener està prevista fer-la a l’Escola Sant
Esteve, el divendres 29 a les set de la tarda.
Durant aquest segon trimestre, a part de
les audicions dels alumnes de gener, febrer
i març, també farem una setmana de portes
obertes en les quals els pares podran entrar
a la classe del seu fills i així poder observar
in situ com es desenvolupa una classe de
llenguatge o d’instrument. També estem
preparant la setmana cultural per finals de
març i una cantata de final de curs sobre la
història de Catalunya. Us n’informarem en
el seu moment.

ESCOLTA CALDES FM ARA TAMBÉ PER INTERNET
www.caldesdemalavella.cat/caldesfm
La ràdio que tens a prop
Telèfon de participació:
Memoritza-la al cotxe
972 47 13 09
www.caldesdemalavella.cat
38

AQUAE · Març 2016

cuidadors de familiars depenents SERVEIS SOCIALS

SEMC AUDICIONS DEL MES

Març 2016

· AQUAE

39

Ensenyament
Escola Sant Esteve

Escola Benaula

Aprenem l’anglès

El Nadal, al Sant Esteve

Els nens i nenes de La Benaula de 3r participem en un projecte internacional d’anglès amb altres nens i nenes de diferents països. En aquest treball ens presentem nosaltres als nostres amics de Xipre i dibuixem la seva mascota .

Els alumnes de 5è hem dissenyat un monstre i n’hem fet la seva descripció. També hem dissenyat i pintat la nostra samarreta Etwinning i ens
han quedat molt originals!

L

’escola ha dut a terme diferents actes per celebrar l’arribada del Nadal. Els nens i
nenes del Sant Esteve han
fet cagar el tió, han rebut la visita
dels patges dels Reis Mags i han
cantat per als avis i àvies de la residència geriàtrica compartint així
una estona d’allò més profitosa.
També han gaudit d’una jornada
oberta al poble i a les famílies en
què han cantat nadales pels carrers
i places de Caldes juntament amb
l’alumnat de l’escola La Benaula.
D’altra banda, i per acabar de culminar uns dies de celebració i companyonia, l’escola ha obert les seves
portes als familiars i amics per mostrar-los un pessebre vivent fet amb
molta il·lusió per famílies, mestres
i alumnes. Ha estat un èxit de participació de la comunitat educativa
del centre i el resultat final ha estat
més que satisfactori.

Text: “Hello! My name is ….. I’ m 8
This is Bruno! Thank you for Bruno.”
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ESCOLA BENAULA ENSENYAMENT

ENSENYAMENT Escola Sant Esteve
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SES de Caldes

Llar d’ Infants “Els Ninots”

L’inici del curs a l’institut

A

l’institut de Caldes de
Malavella hem començat
el primer trimestre amb
un total de 246 alumnes
i quasi una trentena de professors.
De moment estem en barracons A
l’espera d’un possible trasllat que
no sabem quan es produirà, ni
amb quines condicions. El que sí
és cert és que es tracta d’una situació que ja fa deu anys que dura i
estaria bé que, algun dia, el poble
de Caldes tingués un institut com
cal. Malgrat tot, la vida a l’institut
continua i no parem de fer classes, xerrades, sortides... tota mena
d’activitats que ens ajuden a la
nostra formació.
Al llarg d’aquest primer trimestre hem organitzat, entre altres,
una bicicletada en dies diferents
per a primer i segon cicle cap a Llagostera. D’aquesta manera fomentem l’ús d’aquest mitjà de transport que permet moure’ns sense
contaminar i, al mateix temps fer
esport. A més, per celebrar els deu
anys de l’institut vam anar a Bar-

celona, al teatre Victòria, a veure
l’obra de teatre “Mar i Cel”, de l’escriptor Àngel Guimerà, amb una
gran música del mestre Guinovart.
Va ser una gran experiència poder
veure tots junts aquest gran musical sobre la relació entre els musulmans i els cristians. Enguany com
a sortida de tutoria de tot l’institut
hem anat al castell de Sant Miquel
(Girona). Vam sortir de Caldes
amb autobús fins a la copa de Girona. Un cop allà, vam pujar a peu
fins al castell. La tornada va ser
més descansada ja que era baixada.
També a l’ institut hem tingut
xerrades de formació en les que
hem pogut gaudir d’uns experts en
les diverses matèries i amb els que
hem dialogat sobre el que ens han
proposat i ens preocupava. Així, el
27 d’octubre van venir els de l’Espai Jove de Caldes i van parlar amb
els de primer. Els van fer un joc en
forma de xerrada. El joc era com
el de l’oca. Consistia en arribar al
final contestant les preguntes que
els feien a cada casella. Les pregun-

Un sac d’il·lusions
tes feien referència a Ca la Romana
i aquestes podien ser en format
d’abc, o de resposta lliure. Els van
explicar les funcions de l’Espai Jove,
que serveix per fer deures, per descansar, per informar-se sobre coses
que no saps i proposar activitats i
fer-les entre tots. El 4 de novembre
els alumnes de quart van anar al
Caixa Fòrum de Girona a participar
en una xerrada sobre la guerra de
Síria, La feien dos periodistes que
van anar a Síria per veure com anava la guerra i els van segrestar. El 10
de novembre dos membres del programa de seguiment i vigilància del
mosquit tigre de Girona van fer una
xerrada als alumnes de 3r d’ESO.
Els van fer una explicació de tècniques per disminuir els mosquits
tigre o evitar-los. El 19 de novembre als alumnes de 4rt de ESO els
van fer una xerrada sobre el canvi
climàtic, coincidint amb la setmana
de la ciència.
Arnau Guasch

> De vegades, sense saber el perquè, ens sentim més feliços, amb
més ganes de somriure, de gaudir
dels petits moments de la vida. Sol
ser quan estem molt impacients
per viure vivències que tenim planificades amb il·lusió. Això és el
que ens va passar el desembre, un
mes ple d’emocions, nervis, felicitat... la màgia del Nadal.
Tot va començar quan els alumnes de P2 van sortir a buscar el Tió
i el varen portar a la Llar. L’havíem

AMPA de la Llar d’ Infants “Els Ninots”

www.llarinfants.caldesdemalavella.cat

3r d’ESO

Aquest curs hem inaugurat finalment el web de la Llar d’infants:
www.llarinfants.caldesdemalavella.cat. Hem treballat conjuntament amb l’equip de la Llar per
penjar tota la informació relativa
al centre i al funcionament diari,
així com la documentació que ens
faciliten als pares a l’inici de cada
curs. En aquest web trobareu també una secció on expliquem les
funcions de l’AMPA i podreu estar
informats de tot el que passa a la
Llar. La funció principal del web és
facilitar la comunicació entre el
centre i les famílies així com compartir tots els moments i les activitats que tenen lloc a la Llar. També
hi trobareu els enllaços a informació d’interès com els menús del
menjador, el calendari de la llar, o
els telèfons d’interès, els articles
AQUAE · Març 2016

Patges Reials. Van venir a recollir
la carta que, dies abans, havíem
preparat amb molta il·lusió. Hi va
haver reaccions de tot tipus: els
atrevits, els porucs, els tímids...
però tots van estar molt contents
de veure’ls.
Com veieu, ens divertim molt!
I ara ho podreu veure vosaltres.
Hem estrenat el blog de la llar (gràcies Olga Carrillo) . Us deixem que
ens espieu una mica. L’AMPA us en
parla en aquesta mateixa pàgina.

Nou web de l’AMPA
>
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de cuidar i donar de menjar fins el
dia de fer-lo cagar. Arribat el dia,
els bastons anaven d’un costat a
l’altre i vàrem picar tant fort que
ens va cagar un puzzle, plastilina,
galetes salades, xocolata...
La segona sorpresa fou el magnífic concert de nadales a càrrec
dels alumnes de 5è i 6è de l’Escola
Benaula i de la Carme, una alumna
de 4t d’ESO. Ens varen fer posar la
pell de gallina.
I per últim, la visita dels tres

SES ENSENYAMENT

informatius que es pengen a l’entrada... i mooooltes fotos dels nens
i nenes gaudint de les activitats.
Així doncs, us convidem a tots a

ENSENYAMENT llar d’infants “els ninots”

visitar el nou web. Allà anirem publicant també, com a AMPA, tots
els comunicats que habitualment
enviem per correu als pares.
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Entitats de Caldes
Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat
‘Les Veus de la Il·lusió’ omplen el Casino de
Caldes de Malavella
La coral del Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat, ‘Les Veus de la il·lusió’, va oferir un concert solidari amb La Marató de TV3, el 5 de desembre al Casino de
Caldes de Malavella.
L’acte, que va aplegar unes 150 persones, entre usuaris
i familiars, Germanes i veïns del municipi, etc., va aconseguir recaptar més de 250 euros, que es van destinar
íntegrament al projecte solidari centrat, enguany, en la
diabetis i l’obesitat.
Així, 18 usuaris del Centre Psicopedagògic Mare de Déu
de Montserrat van oferir un extens repertori de nadales
i altres cançons, que van entusiasmar els assistents. Els
usuaris també van valorar molt positivament l’experiència per la seva bona acollida i per la integració que suposa
el fet de participar en un acte públic.
El concert va ser presentat per Sor Ángeles Pérez, Superiora del Centre de Germanes Hospitalàries i la cloenda
de l’acte va anar a càrrec de la segona tinent d’alcalde de
Caldes de Malavella, Àngela Maria Frigolé.
La coral del Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat va néixer ara fa dos anys i la idea va ser rebuda amb
molta il·lusió pels usuaris de l’Entitat (d’aquí el seu nom).
Des de llavors, els integrants de la coral assagen rigoro-

Embarrakaldats
>
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> Abeona neix de l´impuls d’algunes
famílies sota la necessitat d’oferir un
espai educatiu coherent amb la seva
concepció de l´educació i del món i,
alhora, buscant un lloc de reflexió en
la tasca de com guiar el nostres fills.
D’aquesta trobada sorgeix una
mirada cap al nen que ens fa comprendre que el nostre interès s’ha
de fixar en quines han de ser les
millors condicions per generar en
els nens/es un creixement físic/orgànic saludable i el millor ambient
perque el món de les emocions i els
sentiments tinguin la més suau de
les acollides. La figura del mestre es
presenta com la figura digne de ser
imitada, ja que, els nens petits aprenen principalment imitant el fer de
les activitats quotidianes.

Com ho fem?
El nen quan arriba es troba amb un
espai càlid, amb colors suaus i materials nobles que tenen cura del seus

Xarxa de Dones

@embarrakaldats http://on.fb.me/1yD4tLe
687980283 embarrakaldats@gmail

Caldes de Malavella, any II de l’Era
Embarrakaldada. Milers de persones disfressades pels carrers, música
retronant per les façanes sota un sol
d’estiu que escalfava encara més
l’ambient i festa final en un pavelló
ple a vessar...
Fa pocs anys aquest pròleg hauria
sonat a ciència ficció però el dissabte
13 de febrer passat aquestes paraules
es van materialitzar i tot Caldes va
poder gaudir de l’èxit d’una nova rua.
Des de l’Associació de Carnaval de
Caldes de Malavella volem agraïr a
tots i cadascuna de les persones i entitats que ens han ajudat a gaudir un
any més de la nostra festa:
L’Ajuntament i en especial la regidoria de Festes, la Policia Local, els
nostres amics Geganters, l’AMPA
Ninots, Grup de pares del Sant Esteve, Trons, Condis, Vichy Catalan ,
Haribo, Frit Ravich, Balneari Vichy,
Balneari Prats, Fleca Nova, Carnisseria Ivan, Inter4, Tintoreria Sandra,
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sament un dia a la setmana en una sessió d’una hora de
durada.
En aquests dos anys de vida, ‘Les Veus de la Il·lusió’ ha
participat en les celebracions religioses del mateix Centre (Festivitat Sant Benet Menni, Nativitat, etc.). També
ha cantat a diversos centres de Caldes, com la residència
geriàtrica TESAR o a la residència de les Carmelites de la
Caritat Vedruna.
Els beneficis d’aquesta activitat per als usuaris del Centre
Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat són múltiples
i van des d’una millora de la seva autoestima i autonomia personal, fins a un reforç dels vincles de pertinença al
grup i una major integració social.

Educació Infantil Abeona

Farmàcia Casanovas, Rostisseria super Pollastre, Hostal Esteba, les 25
comparses i carrosses de Platja d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina
d’Aro, Llagostera, Vidreres i Salt i tots
els caldencs i caldenques que van sortir al carrer a animar-nos.
Nosaltres valorem molt positivament la temporada de Carnaval que
hem fet, on els 110 embarrakaldats
hem representat Caldes de Malavella a les rues de Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Caldes de Malavella, Llagostera i Maçanet de la Selva.
Tanmateix ens vam emportar una

enorme sorpresa quan a la Rua de
Platja d’Aro vam guanyar el 5è Premi
de Carrossa petita, sobretot tenint
en compte el nostre pressupost i que
som una colla nova.
Ara s’acaba el Carnaval, però continuem treballant per a la Rua 2017.
Salut i gresca!!!

Centre Psicopedagògic · EMBARRAKALDATS ENtitats

666 90 90 81 associacioabeona@gmail.com

sentits. El mestre l’està esperant. Es
va introduint un ritme diari, setmanal i anual que el va donant la confiança per viure més aprop dels seus
sentiments. El nen se sent com a
casa! A través d’aquests ritmes i oferint tota una part artística setmanal
(aquarel·les, llanes, ceres, modelatge...) s’obren a la percepció d’un
“món” bo i agradable. La bellesa, lo
artístic i la presència càlida de l’adult
obre el cor a aquesta percepció.
Sabem que el nen aprèn principalment imitant les accions quotidianes, aprèn a través de la imitació del
FER i la nostra observació ens porta
també a constatar que aquestes forces internes que impulsen el fer, són
les forces que estimulen el creixement físic saludable. Traiem les forces que estimulen un bon desenvolupament dels seus òrgans a través
de les seves ganes de FER!
Aquestes ganes de fer també s’extreuen amb el Joc Lliure. El nen

Escola viva
Les famílies coneixen de prop la proposta educativa i s’impliquen en el
creixement de l’escola com a entitat
educativa i també social ja que en
la ment de tots està la possibilitat
d’oferir i compartir nostra proposta
pedagògica.
Així és com la nostra escola vol
créixer, com una escola que respira,
com a ésser viu que és, dins de les estacions, dins dels ritmes dels nens, i
dins de la complexitat social.
Us convidem a venir el proper 2
d’abril a les Portes Obertes de l’escoleta, per tal de poder veure el nostre
projecte més de prop. L’horari serà
de 10h a 14h. Us hi esperem!

Xarxadedones Caldes 658672307
xarxadedonesdecaldes@gmail.com

Trobada de dones
Vam començar a programar l’activitat de les Trobades de
Dones a finals del 2014 i hem fet unes 8 sessions durant
l’any 2015. Donat l’èxit que tenen, les continuarem programant cada primer dissabte de mes.
És un espai i un temps que ens regalem, per desconnectar de les nostres obligacions i responsabilitats i connectar-nos amb nosaltres mateixes.
Com dèiem en un altre escrit, l’objectiu d’aquestes trobades és relacionar-nos des de la complicitat de ser dones. Quan ens trobem, parlem de les nostres inquietuds i
de tot allò que ens interessa, expressant-nos sense por a
ser jutjades. Al contrari, comptem amb la solidaritat i el
respecte de totes.
No es pretén fer teràpia. El que fem es anar descobrint
tot el potencial que tenim, tots els recursos propis que
hi ha dins nostre i el que sí fem es aprendre a gestionar
les nostres emocions i recuperar l’autoestima perduda,
amb la finalitat de ser dones complertes, estimar- nos i
ser felices.
Xerrem, riem, plorem, ballem, juguem i cada cop anem
pujant el nostre nivell de consciència i obrint la nostra
ment.
No importa l’edat que tinguem. Entre totes sumem experiència, vivència, coneixement… I sobretot, ens divertim!

ENtitats ABEONA · XARXA DE DONES

re-crea les seves imatges internes
i activitats quotidianes. És preciós observar com va madurant un
món intern ple d’imatges que seran
la base del seu món emocional i de
pensaments.

Tenim la gran sort de comptar amb la Mariola Romano
psicòloga i terapeuta i amb la Fina Madrid, també terapeuta, que coordinen el grup.
Donem les gràcies a la Mariola i a la Fina per haver-ho
fet possible i a totes les dones que hi participen.
Ja ho sabeu, us esperem el primer dissabte de cada més
a les 6 de la tarda als locals de l’Esplai de la Caixa. No
importa l’edat!
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Colla Gegantera de Caldes
>

Després d’una temporada intensa,
ens toca descansar una mica. El
2015 ha estat un any amb moltes coses bones: la presentació i estrena
d’en Suc de Bruc, sortides pel territori, convivència de cap de setmana
amb sortida inclosa, participació a
molts actes del poble i a inauguracions entranyables, estrena de cançons pròpies... Vaja, tot el què un
geganter/a podria demanar!
I... aquest any també promet! No

@gegantsCaldesM gegantscaldesdemalavella
www.gegantscaldesdemalavella.cat gegantscaldes@gmail.com

ens cal estrenar gegantó per fer una
bona temporada.Tenim tantes coses pensades que no en faríem prou
amb totes les pàgines de la revista
per explicar-les. Per tant, millor que
les aneu descobrint a mesura que
passin. I si teniu ganes de viure-les
en primera persona i formar part
d’aquesta gran família gegantera,
només cal que us poseu en contacte
amb nosaltres (per telèfon, mail, de
tu a tu... com us vagi millor). Tal com

diria un cert personatge que al seu
dia va ser famós: “és gratix, ehhh?”.
A continuació us deixem amb algunes fotos del final de la temporada.
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En aquestes línies us fem saber les activitats que tenim
previstes de moment pels propers mesos:
- Dia 20 de febrer: Excursió al Monestir de Poblet amb
visita guiada. Tot seguit, dinar al restaurant Álamo d’Alcover fent una calçotada. Preu: 48 euros.
- Mes de maig: Excursió a Barcelona, al Teatre Borràs
a veure l’obra “Por el amor al arte”, de Bertin Osborne i
Arévalo.
- Mes de maig: Viatge a Extremadura, Portugal i al Valle
del Jerte amb AVE. Del dia 22 al 29 de maig. Preu: 745
euros.

Centre Esplai Sant Esteve

dir que les voluntats anticipades és
la manera legal de fer que es respectin els propis valors i d’assegurar
que els propòsit actuals de “tenir un
procés digne per arribar a la mort”
es respecti i es mantingui en cas de
perdre la pròpia consciència i no es
puguin expressar els sentiments i
valors precedits.
Després d’un procés reflexiu hi
ha la possibilitat de signar un document on consti per escrit la manera
en què una persona vol ser tractada
al final de la seva vida. L’esmentat
document, per tal que tingui validesa legal, ha d’ésser signat per tres
persones, no familiars, o bé per un
notari. Totes les persones a partir
dels divuit anys, siguin joves, no
tant joves o grans o molt grans, amb
salut o sense salut, amb capacitat
suficient i de manera lliure poden
signar aquest document que posteriorment ha d’ésser adreçat al seu
metge o bé al CAP que correspongui
per zona per tal que se’n tingui cons-

972 47 02 87 casarosacaldes@gmail.com
casarosacaldes.blogspot.com.es

De totes les activitats que us hem comentat en sortiran
programes a part.
Afegim també que tots els divendres de final de mes
fem un ball - berenar.
I, per acabar, us comentem que el dia 10 de febrer farem l’assemblea de l’any a la Sala Anexa de la Casa Rosa, a
les 5 de la tarda. Demanem que si hi ha algú interessat a
entrar a la Junta de la Casa Rosa es pot posar en contacte
amb la presidenta, Maria Quintana, a través del telèfon
972 47 02 87. Sempre falten mans per organitzar les activitats que anem preveient.

Valle del Jerte

Esplai Fundació “La Caixa”
Voluntats anticipades
L’equip directiu actual de l’Esplai
prioritza en tot moment donar informació que pugui ser d’interès als
seus socis. Per fer-ho, utilitza les
xarxes, organitza cursos i cursets,
cessions de cine-fòrum, lectures,
comunicats verbals, escrits i converses.
El tema de les voluntats Anticipades el va explicar la Rosa Soler en el
marc d’una conversa, amb un aforament complet, el dia 13 de gener
a l’Esplai. El contingut i la manera
d’explicar-lo va despertar molt interès per part dels assistents els quals
van intervenir àmpliament buscant
resposta a molts interrogants que
els havia suggerit el contingut de la
xerrada, o bé ampliant la informació
amb experiències personals. La valoració global de la conversa és que va
ser un èxit.
Els aspectes més rellevants de l’exposició els podem sintetitzar amb
poques paraules. En resum, podríem

Ass. gent de la 3a edat “Casa Rosa”

tància.
Aquesta disposició, actualment al
nostre país, és legal; l’any 2002 el
govern d’Espanya va aprovar una llei
perquè totes les comunitats autònomes poguessin redactar el document
segons els criteris de cada comunitat. Un dels aspectes completament
prohibit a tot el país és l’eutanàsia
activa.
La millor manera de reomplir el
document de voluntats anticipades
és demanant l’ajut a un professional de la salut que sempre trobarem
al CAP que ens correspongui i que
ens assessorarà. La persona que ens
atengui, segurament estarà molt
informada sobre la llei ja que que
té molts articles que s’han de considerar en el document i que abans
de signar-lo cal conèixer. En el cas
de Caldes de Malavella tenim la sort
de tenir al nostre CAP a la Dolors.
Demaneu per ella i us atendrà amb
molta amabilitat i coneixements sobre aquest tema.

COLLA GEGANTERA · FUNDACIÓ LA CAIXA ENtitats

AGAFA’T FORT QUE TORNEM!
Estimats/des, ja tornem a ser aquí! Després d’unes bones
vacances, ens hi tornem a posar. Però abans de començar
parlant del nou curs farem un repàs de com va acabar
l’anterior. Vam acabar amb molta força, vivint com cada
any unes colònies magnífiques als Arcs de Santa Pau, on
els nostres nens/es van tornar a ser protagonistes dins
d’una història creada per nosaltres, els monitors. Aquest
cop, l’aventura girava entorn a sis personatges que vivien
en comunitat dins la nostra estimada casa. I com a totes
les bones famílies hi havia molts malentesos que feien que
no fossin capaços de gaudir de la companyia que s’oferien
ni de veure que la seva comunitat estava en perill davant
de la riquesa i l’ambició d’una russa i dels seu ajudant. Buf!
Quanta feina se’ls havia girat alss nostres petits herois...
Havien de fer que els personatges d’aquesta comunitat
obrissin els ulls i no va ser gens fàcil, gens... però com
sempre, ells se’n van sortir! Perquè, amics i amigues, si
algú és capaç de resoldre allò que creiem impossible són
els nostres infants.
Bé, i què més explicar-vos? Ah sí, és clar! No ens
deixarem els nostres joves aventurers, aquells que van
decidir deixar la comoditat de casa seva per anar-se’n
quatre dies de ruta! Ribes de Freser, Queralbs, Coma
Vaca, Núria i altre cop a Queralbs. 39 Km, amics! Qui els
ho manava? No sabien pas on es posaven... Carregar una
motxilla, menjar amb les mans, mosquits, cansament,

ENtitats CASA ROSA · ESPLAI SANT ESTEVE

Monestir de Poblet

esplaisantesteve@gmail.com

vaques que persegueixen els monitors... Vinga va! Però i
la sensació d’arribar a l’objectiu tots junts? Magnífic!
I així va ser com vam donar per acabat el curs 20142015 i amb les piles altre cop carregades donem el tret
de sortida aquest nou curs, que ha començat amb moltes
reunions per planificar-lo i un cop fet, va arribar el
moment d’informar-vos i això és el que vam fer a la reunió
d’inici de curs al Teatre Municipal on us vam avançar
alguna de les novetats d’aquest any. Agafeu-vos fort, que
anem a totes! Seguim fent camí.

Monitors/es CESE
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Associació Carisma Teatre

carismateatre@hotmail.com
@carismateatre

facebook.com/carismateatre

Club Volei Joves Caldes
>

Encarem la recta final de la temporada! Els equips del club afronten els
últims mesos de competició en situacions força diferents. Per una banda,
els equips sèniors (femení i masculí)
tancaran aquesta segona volta en posicions còmodes, mentre que els
equips base (infantil, cadet i juvenil)
han treballat molt però encara tenen
alguns aspectes per polir. Una vegada
més, us animem a gaudir dels partits
que juguen els nostres equips al pavelló municipal. És una bona oportunitat per conèixer l’esport i passar una

Unió Esportiva

> Hem arribat a l’equador de la temporada i tots els equips
ja estan en plena competició. Els demanem que segueixin
treballant com fins ara i que continuïn amb el mateix esperit competitiu que ha caracteritzat sempre el nostre club.
El 5 de desembre de 2015 es va fer la presentació dels
equips al nou estadi Vall-llobera i, per tant, el trasllat dels
partits oficials i part dels dies d’entrenament al Vall-llobera. Cal agrair la presència de l’alcalde Salvador Balliu, el
regidor d’esports Sergi Mir i la col·laboració de la Colla Gegantera i la Coral Cantaires de Caldes.
Durant l’acte de presentació es va fer un homenatge a
tots els expresidents de la Unió. Tornar al Vall-llobera és
un acte de justícia envers al nostre club i tancar una ferida
que mai no s’hauria d’haver produït. Un club amb 92 anys
d’història es mereix un respecte pel sol fet que molta gent,
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bona estona.
A part de la competició, la gent del
Club Volei Joves Caldes en els últims
mesos hem participat en diverses activitats al poble. Entre totes elles, volem destacar un cop més, l’èxit de la
Quina Solidària per la Marató de TV3.
En aquesta edició, dedicada a la investigació de les malalties metabòliques
com la diabetis i la obesitat, es van
recollir 3.274,23€ que vam enviar íntegrament a la investigació d’aquestes
malalties. Un any més, moltes gràcies
a totes i tots els que van venir a jugar!

Club Esportiu Caldes

www.uecaldes.com info@uecaldes.com

voluntàriament, ha treballat per tirar-lo endavant. A tots
ells els traslladem la nostra admiració i agraïment.
Agraïm una vegada més als nostres patrocinadors que segueixin confiant amb la Unió i us desitgem un bon any
2016.

La Junta directiva

CARISMA · UE CALDES ENtitats

10 anys del 3x3 de bàsquet
del CE Caldes, el més gran de
Catalunya
El torneig 3x3 de bàsquet que organitza el CE Caldes ha arriba enguany
a la 10a edició. Després d’una dècada
de celebració interrompuda, el torneig
s’ha consolidat plenament, i amb majúscules, en el calendari d’activitats
del nostre poble. La consolidació del
torneig, amb aquests 10 anys de trajectòria, ha estat possible gràcies a la
col·laboració de moltes persones vinculades a l’entitat, als patrocinadors
i a la implicació decidida de l’Ajuntament. Des del club volem donar les
gràcies a tothom qui ha col·laborat i
ha participat, d’una manera o altra, en
l’organització d’aquest esdeveniment
que sobrepassa l’àmbit esportiu per
convertir-se en una activitat del poble
i per al poble. Sense ells i elles, arribar
fins aquí no hauria estat possible.
El diumenge 13 de març es va disputar aquesta 10a edició que vam compar-

ENtitats CLUB VOLEI · CE CALDES

@CVJovesCaldes facebook.com/volei.caldes.9
cvjovescaldes.blogspot.com.es cvjovescaldes@hotmail.com

A part d’aquesta quina, el dia de Sant
Esteve vam fer la tradicional quina de
Nadal, i vam celebrar també les festes
amb un dinar popular per tots els integrants del CVJCaldes al Casino de
Caldes. I uns dies abans, vam celebrar
la castanayada a la Plaça de l’Església.
Molt probablement, quan aquestes
línies us arribin a les vostres mans ja
hauran passat alguns mesos des de
l’inici d’aquest 2016. Tanmateix, des
del CVJCaldes les volem aprofitar per
desitjar-vos a totes i tots un molt bon
any carregat de salut, amor i felicitat!

@CVJovesCaldes
cvjovescaldes.blogspot.com.es cvjovescaldes@hotmail.com

tir amb tothom: amb la gent del club,
amb tot el poble i amb els representants
de la corporació municipal. Una vegada
més, el pavelló es va omplir amb més de
2.500 persones per gaudir del bàsquet,
fer poble i per fer país.

Les xifres del 3x3 de Caldes l’avalen:
no només com a una activitat destacada del nostre municipi, sinó que el
seu ressò arriba molt més enllà. El
3x3 projecta Caldes de Malavella fora
de les seves fronteres. La voluntat de
l’actual Junta Directiva del Club és
que així continuï sent. El 3x3 de Cal-

des és el torneig d’aquestes característiques més important de Catalunya.
Els 138 equips i els 550 jugadors i jugadores participants són xifres de referència per a tot el món del bàsquet
del nostre país. Som i volem continuar sent el 3x3 més gran de Catalunya.
En el proper número de l’Aquae en farem un balanç!
Èxit de la Quina del Pernil
La Quina del Pernil de Caldes és una
altra de les activitats destacades que
celebra l’entitat i que, mica en mica,
també es converteix en una tradició.
El Nadal passat, la Quina del Pernil va
ser tot un èxit. Volem donar les gràcies a totes les persones que hi van participar i a tots els voluntaris i voluntàries del club que van fer possible la
Quina. El proper Nadal hi tornarem.
També volem felicitar els guanyadors
i guanyadores del pernil i animar els
que no van tenir sort a tornar-ho a
provar l’any vinent.
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Història de Catalunya
Futbol Sala Caldes de Malavella

fscaldesdemalavella@hotmail.com
www.fscaldes.com fscaldes@gmail.com

>

Hola a tothom. Primer de tot, us volem felicitar l’any
nou, que esperem que ens porti molt d’èxit al nostre club.
Pel que fa a les novetats des de l’ultima vegada que vau
tenir noticies nostres és que de moment la nostra temporada esta plena d’alts i baixos. La bona notícia es que
després de tres derrotes consecutives contra, en teoria,
rivals mes assequibles, hem aconseguit dues victòries contra dos equips capdavanters. Amb aquestes dues victòries,
que ens serviran per agafar confiança per als següents dos
partits contra els líders de la categoria, ens hem apropat a
les posicions capdavanteres.

LA GUERRA DELS SEGADORS

608 93 84 12
www.patinatgecaldes.com

info@patinatgecaldes.com

> Des de l’última vegada, el club ha participat en moltes
activitats. En el campionat de debutants hem fet un gran
paper. L’Arnau Guasch va fer la primera posició en cadet
masculí mentre que la Laura Pous va fer la cinquena en el
cadet femení.
Tots el club, des de les més petites als més grans, vam
fer una sortida tots plegats a Barcelona. Al matí vam visitar el Museu de la ciència i a la tarda vam anar a patinar
a la pista de gel del Palau blau grana. Va ser sorprenent
veure les habilitats de les més menudes! Abans de les vacances, vam reunir-nos tots plegats en el tradicional berenar de Nadal que organitza el club.
El dia 10 de gener es va celebrar el festival d’hivern del
CPA Caldes i la recaptació de la rifa del pernil va destinar-se a la Marató d’enguany.
També us comentem que s’ha incorporat enguany
com a tècnica de dansa la Mireia Farré, per perfeccionar
d’aquesta manera estils i posicions. La dansa la practiquen els grups d’iniciació B fins a categories.
Durant el mes de febrer participarem en proves per
passar iniciació B i C. De moment estan convocades, la
Júlia Dual i la Kayla Lozada, (B) i l’Íngrid Gómez i la Sofia
Laskova (C).
La resta estan entrenant pels campionats territorials
I les altres proves que tindran lloc més endavant. Sort a
tots/es!!!
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Catalunya sota els reis de la casa d’Àustria (III)
Durant el govern dels reis de la
casa d’Àustria, Catalunya conserva, si bé en decadència, les
seves institucions.

Així els resultats fins ara són:
FS Fontcoberta 1 - FS Caldes de Malavella 5
FS Caldes de Malavella 6 - CFS Guíxols 1
CF Tordera 2 – FS Caldes de Malavella 2
FS Caldes de Malavella 12 – Futsal Cassà 2
CFS la Bisbal 4 – FS Caldes de Malavella 3
FS Caldes de Malavella 2 – Tossa 4
CFS Blanesport 6 – FS Caldes de Malavella 3
FS Caldes de Malavella 1 – Blanda 0
Iniciativa Verds 3 – Caldes de Malavella 4
Així que us animem a què ens vingueu a animar en els pròxims compromisos. Us esperem a tots al polivalent.
1,2,3, Caldes!

Club Patinatge Artístic Caldes

per Ramon Torrent i Logroño

Sabent que al Baix Aragó es preparava un gran exèrcit contra Catalunya, Pau Claris, president de la
Generalitat, va entrar en relacions
amb França. L’exèrcit va penetrar
pel sud de Catalunya i, vencent
la resistència que els catalans li
oposaven, va arribar davant Barcelona. La ciutat va salvar llavors
Catalunya, en derrotar les tropes
de Felip IV a la batalla de Montjuïc
(26 gener 1641).
L’ideal de Pau Claris era de crear
una república catalana i, de fet, fou
instaurada. Però, per tal d’aconseguir un ajut veritable dels francesos, fou proclamat comte de Barcelona el rei de França Lluís XIII i,
mort ell, el seu fill Lluís XIV.
La guerra va tenir moltes vicissituds. Grans generals francesos,
dels més cèlebres d’aquell temps,
vénen a dirigir la campanya, entre
ells Condé i Schomberg. La gran
lluita continua durant dotze anys.
Havent estat allunyat del poder
el comte d’Olivares (1643) i mostrant-se Felip IV decidit a respectar des d’aleshores les llibertats de
Catalunya, la resistència va minvar. Assetjada Barcelona per Joan
d’Àustria, es va pactar una capitulació on s’estatuïa que res no fóra
canviat en els privilegis i constitucions de Catalunya (1652).

RESULTATS DE LA GUERRA
La guerra va assegurar a Catalunya
les seves institucions durant més
de mig segle. En canvi, li dugué
una fonda pertorbació, i va veure’s
coronada amb la separació d’un
tros del seu territori (El Rosselló i
part de la Cerdanya), que en virtut
FUTBOL SALA · CLUB PATINATGE ENtitats

del tractat dels Pirineus (1659), va
restar unit a França.
Quant a Espanya, la guerra no va
fer sinó enfondir la seva ruïna. En
el regnat de Carles II, fill de Felip
IV i últim rei de la casa d’Àustria,
les potències europees tracten del

La guerra va assegurar a
Catalunya les seves institucions durant més de mig
segle. En canvi, suposà la
separació del Rosselló i part
de la Cerdanya, l’any 1659.
repartiment del seu imperi. Les
guerres desastroses continuen:
guerres amb França que prenen sovint Catalunya per camp de batalla. Bona part del nostre país, amb
la capital, cauen en poder de França (10.8.1697). Lluís XIV torna a
ésser sobirà de Catalunya; torna a
haver-hi virrei francès. La pau de
Ryswick (20.9.1697) restitueix els
territoris al rei d’Espanya, si bé els
francesos no abandonen Barcelona
fins al Gener de 1698. Enmig de
tantes adversitats, podem observar a Catalunya el començament
d’un esforç per a la reconstitució
econòmica i ànsies d’intervenció
en la política general espanyola,

HISTÒRIA DE CATALUNYA sota els reis d’àustria

> Guerra dels Segadors
que es manifestaran plenament en
la guerra de Successió a la corona
d’Espanya (1700).
Incorporats el Rosselló i part de
la Cerdanya a França, Lluís XIV,
faltant a les garanties que donava
el mateix tractat dels Pirineus, va
afanyar-se a abolir les institucions
pròpies d’aquells territoris (1660) i
a iniciar una dura política d’assimilació. La resistència dels rossellonesos va donar lloc a persecucions
i revoltes (1661,1666,1674) i a una
ocupació militar de mig segle.

LA SUCCESSIÓ DE CARLES II
Carles II fou l’últim representant
de la casa d’Àustria a la corona hispànica. En no tenir successor, va
designar com a tal, Felip, duc d’Anjou, nét del rei de França, Lluís XIV;
entra així a regnar a Espanya la
casa de Borbó. Però l’arxiduc Carles d’Àustria va acudir a les armes
per rescatar la corona. Anglaterra i
Holanda es van posar al seu costat
i van formar la Gran Aliança contra França i Espanya. Al cap d’un
cert temps, Savoia i Portugal van
posar-se al costat dels aliats. Els
espanyols es dividiren. Catalunya
es va dreçar també contra els Borbons. Les Balears, Aragó i València
vam seguir-la, és a dir tota l’antiga
Corona d’Aragó.
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A Punt de Solfa

per Antoni Mas i Bou

Can Feliu

U

s he de confessar que sóc
un home massa ambiciós.
Sortosament, però, diria
que aquesta ambició es
limita a l’aspecte artístic. Els que
freqüenteu el començament de la
Rambla us haureu adonat que la
meva jornada habitual representa un desafiament constant per
intentar millorar com a pianista.
I, tot i que no resulta tan escandalós, el mateix passa com a compositor. Finalment, la meva màxima aspiració diària consisteix en
poder anar a dormir sentint-me
un xic més músic que quan m’he
llevat.
Però no us penseu pas que tot
plegat tingui cap mèrit. Simplement és el que em demana l’instint, jo el segueixo i m’hi trobo a
gust. Tot i això, quan percebo la
sensació de progressar, em produeix una gran satisfacció.
Contràriament, en l’aspecte material, soc molt conformista. En
faig prou de poder viure una casa
on m’hi trobo a gust, disposar d’un
piano en condicions i comptar
amb determinats ingressos que,
sense estirar més el braç que la
màniga, em permeten viure dignament. Així em puc dedicar plenament a la música i ocasionalment a
altres activitats que, tot i que m’hi
faig més savi que ric, em fan sentir a gust. Per exemple, sense anar
més lluny, aquestes aportacions a
la revista Aquae.
De jove no era pas així. Aleshores
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somniava en obtenir una posició,
tant econòmica com social, que em
permetés assolir un seguit d’objectius d’aquells que, aparentment,
fan la vida més fàcil o agradable.
Però un es fa gran i, d’una banda
el seny que vas adquirint, i de l’altre les patacades que vas rebent,
t’aconsellen llimar les aspiracions
fins que t’adones que el benestar
no sempre va lligat a l’opulència
i que el pots trobar amagat rere
qualsevol de les activitats més senzilles.

En les meves passejades pel
terme de Caldes, de vegades
sento la recança de no disposar d’una d’aquelles cases de
pagès on poder passar estones convivint plenament amb
la natura
Un cop apresa aquesta lliçó, resulta més fàcil anar fent via sense
sentir-se pressionat pel deure aclaparador d’assolir fites impossibles
i, finalment, un acaba per conformar-se i, de vegades fins i tot per
sentir-se satisfet, del que la vida li
ha donat. Aquest seria el meu cas.
Però, si anem a filar molt prim,
potser sí que hi ha una assignatura que m’ha quedat pendent. Una
il·lusió que m’hauria agradat complir. En les meves passejades pel
terme de Caldes, de vegades sento la recança de no disposar d’una
d’aquelles cases de pagès on poder

passar estones convivint plenament amb la natura. No parlo pas
d’un gran casalot, no us penseu.
Simplement una masia senzilla,
però autèntica, que es trobés enclavada, això sí, en un d’aquells
indrets bucòlics que tan abunden
pels voltants del poble. Una caseta
de pessebre, vaja.
Abusant de la confiança us explicaré que, en el meu subconscient,
ja en tinc una de triada. Es tracta
de can Feliu, un mas situat en un
revolt del camí vell de Franciac,
al bell mig d’un paisatge perfectament equilibrat. Es troba ben encarat a migdia, com gairebé totes
les cases de pagès, de manera que
no cal res més que seure a la porta
i contemplar l’espectacle que, en
qualsevol condició, és magnífic.
Però sobretot els capvespres quan
la llum rogenca tenyeix el cel sobre el teló de fons del Montseny.
La casa disposa d’un porxo a cada
banda i uns petits contraforts que
l’hi acaben de donar l’encant. Segurament que els antics estadants
la van anar remodelant segons les
seves necessitats però difícilment
cap arquitecte n’hauria millorat el
resultat. Al davant, un pou, una figuera i quatre roures, que creixen
desordenats entre l’herba, completen el bucòlic quadre.
Cada vegada que hi passo, m’aturo un moment. Aleshores, amb
certa recança, deixo volar el pensament... Heus aquí el meu amor
platònic.

Consells de Salut

per l’ Equip Infermeria Cap de Caldes de Malavella

Alimentació saludable i divertida.
Consells per festes i celebracions infantils
L’organització Mundial de la Salut defineix l’obesitat i el sobrepès com “la pandèmia del segle XXI”. El
33% dels nens entre 2 i 17 anys pateixen sobrepès i obesitat. Per això us oferim aquest article sobre
consells a l’hora de preparar una celebració infantil.

D

urant el curs escolar
2010/2011 es va realitzar
un estudi a Espanya (Estudi Aladino) en 7.659
nens i nenes de 6 a 9 anys d’edat
amb l’objectiu de conèixer el percentatge de nens que pateixen sobrepès/obesitat. De l’estudi se’n
desprèn que a Espanya, el 45%
dels nens estaven amb excés de pes
(26% en sobrepès i 19% obesitat),
mentre que la xifra a Catalunya era
del 43% (26% en sobrepès i 17% en
obesitat). L’obesitat i el sobrepès
constitueixen un important factor
de risc per a la salut física, psicològica i social.
A continuació us donem consells
d’alimentació saludable per a festes i celebracions infantils, amb la
intenció d’anar educant per promoure la salut dels nostres nens.
Pot ser el més important que els
podem oferir. Amb petites idees,
trucs i receptes, els infants podran
gaudir de begudes i aliments deliciosos i saludables:
> Decorem els aliments per a l’ocasió
posant-hi per sobre làmines d’ametlles, coco en pols, fulles de menta, encenalls de xocolata, fruites del bosc,
etc.
>
Donem formes diferents als
sandvitxos, fruites i verdures,
fent servir motlles de formes variades
> Busquem combinacions de
colors ben vius i diferents: rodanxes o daus de taronja amb
raïms grocs o verds i raïms vermells, cirerols (“cherrys), bastons de pastanaga i de cogom-

CONSELLS DE SALUT

bre, de pebrot taronja, vermell i
verd, bols de macedònica fresca...
> Oferim patés tipus humus, albergínia, olives, patates bullides,
iogurts o cremes de iogurt.
> Bastonets de pa, pa i llavors.

“L’any 2011, el 43% dels
nens a Catalunya estaven
amb excés de pes (26% en
sobrepès i 17% en obesitat)
Broquetes de “cherrys”, formatge, olives, dàtils...
> Coca de recapte.
> Crispetes.
> Daus de formatge i pernil cuit.
> Entrepans o sandvitxos de formatge, pernil cuit, fuet...
>
Falàfel (mandonguilles de cigrons).
> Fruites seques: avellanes, ametlles, nous, anacards, cacauets...
> Llavors: pipes de gira-sol, pipes
de carbassa.
> Guacamole amb nachos.
> Olives.
> Pastís d’escalivada.
> Pizzes.
> Truites variades.
>

Coques (“tortitas”) d’arròs i blat
de moro.
> Bols de fruita dessecades: panses, prunes seques, orellanes, plàtans.
> Compota poma, pera...
> Coques i pastissos casolans.
> Daus gelats de suc de fruita.
> Petit-suisse gelat.
>

Per beure saludablement:
> Aigua amb rodanxes de taronja,
llimona o llima.
> Sucs fruita natural. Evitar els
envasats
> Llet
> Batuts de llet i fruites
> Llet merengada (cuita amb canyella i llimona)
> Llet freda batuda amb cacau
Podem preparar el pastís d’aniversari juntament amb l’infant. Escollim ingredients saludables (oli enlloc de mantega, hi afegim menys
quantitat de sucre...) Es pot decorar amb rodanxes de plàtan, fruites seques triturades, maduixes,
encenalls de xocolata, etc.
Per últim, dos consells més:
> Eviteu comprar pastissos de gominoles i altres llaminadures, que
són molt atractius a la vista però
no són saludables pels nostres
fills i són més cars!
> És important donar un bon
exemple. Evitem, per tant, la
presència de begudes alcohòliques i tabac a les festes infantils.
Equip d’Infermeria del CAP
Caldes de Malavella
CAP Gerard Masllorens
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Teràpies Naturals

Patrocinat per Dietètica de Caldes

Beneficis de la reflexologia podal,
salut des dels peus
La reflexologia podal és una teràpia que ens pot ajudar en diferents símptomes i dolències,
tant per prevenir com per aconseguir un equilibri físic i mental.

U

n massatge general de reflexologia podal comporta
una tonificació de diferents parts del cos i dels
seus òrgans. Tanmateix, aporta un
suau reequilibri de l’energia que
manté la salut d’aquestes zones i la
vitalitat en general.
Mitjançant pressions i suaus
massatges als peus (especialment
a la planta) tracta altres zones del
cos de forma reflexa. En els peus
tenim reflectit tot el nostre organisme i a través d’ells podem alleujar, relaxar, activar i, fins i tot, amb
sessions continuades i constants,
podríem millorar una disfunció
de salut. A mode d’exemple, es pot
tractar una digestió pesada fent
massatges en un punt determinat
de la planta del peu.

En què es basa la
reflexologia podal o
reflexoteràpia?

La reflexoteràpia és una tècnica
mil·lenària amb orígens a l’antiga Xina, Egipte i en les tribus dels
Estats Units. S’han trobat papirs a
Egipte, que daten de l’any 2000 a.
de C., en què es mostra l’aplicació
de massatges a plantes de peus i
mans. Els egipcis van descobrir
que hi havia parts i òrgans del cos
que tenien un punt reflex en la
planta dels peus i que estimulant
cadascun d’aquests punts, es produïa una sensació d’alleujament.

Beneficis de la
reflexologia podal
Produeix un efecte relaxant que
ajuda a eliminar l’estrès i facilita la
relaxació física i mental.
> Estimula la circulació sanguínia
i limfàtica.
> Potencia el sistema immunològic
i el potencial d’autosanació del cos.
> Regula el funcionament dels òrgans de cos.
> Equilibra i restitueix els nivells
d’energia.
> Ajuda a l’eliminació de toxines.
> Té efectes de teràpia preventiva.
>
Posseeix un efecte antiàlgic
(alleuja el dolor).
>

Consells Farmacèutics

Planta cara a l’hivern amb olis essencials
El terme “aromateràpia” designa
l’ús dels olis essencials quimiotipats provinents de les plantes
aromàtiques per tractar patologies i millorar la salut i el benestar.

E
Estimula la creativitat, eleva el
nivell de vitalitat i millora l’humor.
>

Contraindicacions de
la reflexologia podal
Encara que en principi aquesta teràpia no té contraindicacions, hi
ha casos en què es considera contraproduent la seva aplicació o almenys es recomana no realitzar-la.
Després d’una sessió, poden
aparèixer efectes secundaris a que
poden ser a causa de l’eliminació
de toxines acumulades en l’organisme. No obstant, no sempre que
es rep un massatge de reflexologia
podal es pateixen aquests efectes
secundaris.

Patrocinat per Farmàcia Folch

ls olis es poden utilitzar en
el seu estat pur en difusió
atmosfèrica, per via cutània o oral i, a més, es poden
diluir en tota proporció en olis vegetals o altres excipients greixosos
com cremes o ceres.
Per combatre l’hivern trobem
diversos productes formulats a
base d’olis essencials els quals ens
ajudaran en els casos de tos seca o
productiva, irritació o mals de coll,
congestió nasal, i també per augmentar les defenses.
A continuació detallem alguns
d’aquests productes de la marca
Pranarom:
> Mel defenses naturals. Aquesta

A la Dietètica de Caldes rebràs més
informació personalitzada. L’assessorament individual i específic
per a cada cas és molt important.
Fem sessions de 30 minuts i el més
ideal és fer sessions contínues, una
o dues vegades a la setmana. Així,
els beneficis són més rellevants.
Aconsellem adquirir un val de 4
sessions, amb el qual es té una sessió de regal.
Salutacions a tothom.

mel està feta amb olis essencials que
ajuden a reforçar les defenses i a superar els estats de cansament general, fatiga, sensació de debilitat.
> Xarop hivern – respiració fàcil
Aromaforce. És un xarop balsàmic
i aromàtic, que ens ajudarà a combatre la tos seca i també la productiva, ajudant-nos a expectorar.
> Bàlsam respiratori Aromaforce.
Ens ajudarà en casos de congestió i
dificultat per respirar, aportant
una sensació de respirar lliurement, a més de mantenir les defenses immunitàries.
> Aromaforce pastilles. Estan formulades per calmar i suavitzar les
molèsties del coll. Un complement
ideal en aquests casos seria l’esprai
pel coll.
> Esprai pel coll Aromaforce.
Aquest està formulat amb olis essencials que tenen propietats antisèptiques, antiinflamatòries i cal-

mants, que ens aniran bé en casos
de dolor i ronquera. A més, també
porta pròpolis.
> Esprai nasal Aromaforce. En casos de congestió nasal com la rinitis o rinofaringitis, aquest spray
serà el nostre aliat. Ajuda a respirar millor sense crear efecte rebot i
és ideal per a persones amb la mucosa nasal danyada ja que té la capacitat de regenerar-la.
En el cas dels nens, trobem un
bàlsam respiratori Prana BB
pels casos de tos, mucositat i dificultats per a respirar. Els aportarà
benestar i calma aplicant-lo a l’esquena, al pit i també a les plantes
dels peus. També hi ha un oli de
massatge defenses naturals per
augmentar la immunitat dels petits de la casa i el protegirà davant
de possibles contagis.

Farmàcia Francesc Folch
Rubau
C/ Santa Maria, 28
17455 Caldes de Malavella
Tel. i fax: 972 47 27 94
www.grupfolch.com

Núria Arrufat Gallardo

CONSELLS FARMACÈUTICS OLIS ESSENCIALS

Març 2016

· AQUAE

55

Consells Veterinaris

Patrocinat per Uetus Veterinaris

Parlem de Llengües

Patrocinat per Centre Amés

Lligaments creuats

Alemany a primera vista

I qui de nosaltres no s’ha trencat o no coneix algú que s’hagi lesionat els lligaments creuats? Doncs els
gossos no esquien però tampoc no se salven de patir aquesta dolència. Anem a fer-vos cinc cèntims
d’aquest tema en el món caní. Els gats, sigui per la seva habilitat o per la seva lleugeresa, no acostumen a trencar-se’ls gairebé mai. Encetem!

L’alemany és un idioma que fa poc s’ha començat a popularitzar. Cada cop més gent comença a interessar-se per aquesta llengua, el país i la cultura. Potser és que la Merkel ens n’ha fet agafar ganes
o potser és perquè depèn de quin sector laboral ens dediquem, a Alemanya hi ha més possibilitats.

U

na de les lesions més típiques del genoll dels gossos és la ruptura dels lligaments creuats. Aquesta
lesió no té predisposició racial,
ni d’edat ni de mida. És d’origen
traumàtic. I ni tan sols cal un impacte molt fort ja que una rotació
excessiva pot produir-ne la ruptura. Cal dir que hi ha patologies que
predisposen aquesta lesió perquè
debiliten el teixit connectiu. Dos
exemples són l’artrosi o la leishmaniosi.

Existeixen dues tècniques ben diferenciades:
> Banda de tensió o extracapsular:
consisteix a crear una banda de
tensió externa que estabilitza l’extremitat i simula el lligament. És
senzilla de realitzar i es destina a
gossos de poc pes.
> Implant o avançament de la tuberositat tibial: es talla un tros d’ós
i es col·loca una placa de manera
que canvii l’angle de recolzament
de la cama. És més complicada
però és necessària en gossos de
mida gran.

La lesió dels lligaments
creuats és una de les patologies ortopèdiques més
habituals i se sospita en
qualsevol animal que coixeja exageradament d’una
pota posterior

consisteix a desplaçar la tíbia cap
endavant respecte el fèmur observant un moviment exagerat.
Normalment també ens servim
de la radiologia, que tot i no permetre’ns la visualització dels lligaments, ens ajuda a descartar altres
patologies.

Quan un animal es trenca els lligaments coixeja de forma evident
i normalment no recolza l’extremitat durant els primers dies. És
bastant dolorós però depèn molt
de cada individu. Al cap d’una o
dues setmanes la inflamació minva i el gos és capaç de caminar amb
les quatre extremitats. Tot i així, es
continua evidenciant un cert grau
de coixesa.

Hi ha dues formes de tractar el
problema: el tractament mèdic,
més conservador i el quirúrgic,
més invasiu però més resolutiu.
Les recomanacions mèdiques són:
repòs, passeig amb cadena per
evitar salts i moviments bruscos,
aplicacions de fred al genoll i antiinflamatoris orals. Normalment
s’ha de fer entre set i quinze dies.

El diagnòstic es fa mitjançant la
prova de la compressió tibial o bé
la del calaix,
q u e

Els lligaments creuats, a causa de
la seva composició de teixit connectiu, no es tornen a enganxar
quan es trenquen i moltes vegades
recorrem a la cirurgia per millorar-ne la recuperació.
La manera d’operar és diferent a la
dels humans a causa de la manera
de recolzar les potes dels gossos.

Com a conclusió podem dir que la
lesió dels lligaments creuats és una
de les patologies ortopèdiques més
habituals i se sospita en qualsevol
animal que coixeja exageradament
d’una pota posterior. Es comença amb tractament mèdic però es
recomana la cirurgia en qualsevol
cas per evitar la cronificació de la
coixesa i l’aparició d’artrosi. En tot
cas, cada cas és individual i cal valorar-lo detingudament per saber
què serà el més convenient.

S

igui quin sigui el motiu,
sempre està bé tenir una
mica d’interès per una altra
cultura ja que, com diuen,
parlar un altre idioma et permet
veure la vida des d’un altre punt de
vista.
L’alemany té fama de tenir una
pronunciació agressiva, com si es
renyessin entre ells tot el dia, o de
ser molt difícil tant de parlar com
d’escriure. Però tot això només són
estereotips. Quan un comença a
aprendre alguna cosa sobre l’idioma
s’adona que és de gran complexitat,
que no és el mateix que dir difícil,
simplement és un idioma molt ric
en gramàtica i vocabulari, i alhora
això és el que el fa tan interessant.

I aquí us expliquem alguns aspectes de la gramàtica de l’alemany,
perquè us en feu una petita idea:
> Té algunes lletres més a l’abecedari, per ser concrets 3 vocals; la
“Ä”, la “Ë” i la “Ü”, i una consonant:
“ß” que té un so similar a una “doble s”.
> Tots els substantius s’escriuen
en majúscula, indiferentment si es
troben al principi de la frase, al mig
o al final.
> A més a més, per si no en teníem
prou, tenen 3 gèneres, femení,
masculí i neutre i no us penseu que
segueixen unes normes gaire específiques a l’hora de determinar el
gènere.
> L’alemany és un amant de les paraules compostes; són capaços
d’ajuntar tres o quatre paraules i
formar-ne una de sola. Com per
exemple;
“geschwindigkeitsbegrenzung” que simplement significa “límit de velocitat”, o pels més
curiosos; la paraula reconeguda
parlem de llengües ALEMANY

més llarga d’aquest idioma; “Donaud ampfschiffahr tselek tr izitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft”,
que
significa “Societat de funcionaris
subalterns de la construcció de la
central elèctrica principal de la
companyia de vaixells de vapor del
Danubi”.
Com us podeu imaginar, aquestes
paraules no les trobareu en el diccionari. Simplement aquest idioma permet fer paraules compostes
molt fàcilment.
> Un altre aspecte de la llengua és
que declina, com el llatí. (declinar, en
aquest cas, vol dir canviar articles,
adjectius, pronoms, substantius…
segons la funció sintàctica de la frase. L’alemany, doncs, té quatre declinacions: el cas nominatiu, el cas acusatiu, el cas datiu i el cas genitiu.
> I per acabar de trencar-nos tots
els esquemes, l’alemany sempre
col·loca el verb en segona posició
en una oració. I si és un verb compost, o hi ha més d’un verb a la frase, automàticament el col·loquen
al darrera del tot.
Després d’aquesta petita introducció de l’alemany us afegim algunes
paraules i frases perquè pugueu començar a aprendre’n!
> Hallo! = Hola!
( es pronuncia com “Haló”)
> Ja = Sí.
(es pronuncia com “Ya”)
> Nein = No.
( es pronuncia com “Nain”)
> Danke = Gràcies.
(es pronuncia com “Danka”)
> Bitte = De res / Si us plau
( es pronuncia com “Bita”)
> Auf Wiedersehen! = A reveure!
(es pronuncia com “Aufídesen”)

> Tschüss! = Adéu!
(es pronuncia com “Xús”)
> Entschuldigung = Perdona /
Disculpa.
(es pronuncia com “Enxúldigung”)
> Ich heiße Anna! = Em dic Anna.
(es pronuncia com “Ix haissa
Anna”)
> Ich komme aus Katalonien =
Sóc catalana.
(es pronuncia com “Ix kome aus
Katalonien”)
> Sprechen Sie Spanisch? = Parleu castellà?
(es pronuncia com “xprexen zi zpanix ?”)
> Ich spreche kein Deutsch. = No
parlo alemany.
(es pronuncia com “Ix xprexe kain
doitx”).

CENTRE AMÉS
C/Termes Romanes 17
C/Indústria 19
17455 Caldes de Malavella
652 14 27 70- 649 22 32 01
www.centreames.com
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Calefacció mitjançant terra radiant
Que entenem per terra radiant? Quins avantatges i inconvenients té aquest tipus de calefacció? En parlem en aquest
número de l’Aquae.

A

nomenem parament radiant al sistema de calefacció que utilitza un dels
paraments d’una estança
com a emissor de calor. L’emissor
pot ser qualsevol dels paraments
(terra, paret o sostre) d’un espai
interior a calefactar. Una de les solucions més habituals és utilitzar
el terra, i es quan parlem de calefacció per terra radiant. La instal·
lació pot ser de tipus elèctric, o
bé mitjançant aigua calenta. En
aquest article ens centrarem en
aquesta darrera opció.

Com funciona el terra radiant?
Es tracta d’un sistema de calefacció
que impulsa aigua calenta a través
d’uns circuits de tubs de material
plàstic que es col·loquen uniformement distribuïts sota del paviment. La calor emesa escalfa el terra i, posteriorment, aquest escalfa
l’habitatge o local.
Avantatges del sistema
De cara a l’usuari, és un sistema
de calefacció molt confortable
ja que que la calor es distribueix
homogèniament a tota l’estança,
i s’eviten focus puntuals i zones
fredes, aconseguint que la tem-

peratura a la zona dels peus sigui
lleugerament més elevada que la
temperatura a l’alçada del cap. Es
tracta d’una solució especialment
recomanada quan hem de calefactar dobles espais o espais amb una
alçada important. Per altra banda, en tractar-se d’un sistema que
passa encastat sota el paviment, té
l’avantatge que l’espai interior no
queda condicionat per la presència
de radiadors a les parets.
En ser un sistema que treballa a
baixa temperatura (impulsió d’aigua
entre 40 i 45 °C) fa que les pèrdues
energètiques siguin menors que en
un sistema de calefacció convencional per radiadors, i es minimitzin
els corrents d’aire de convecció. L’escalfament de l’aigua és convenient
fer-lo amb generadors que ofereixin
un bon rendiment treballant a baixa temperatura, com poden ser les
calderes de condensació a gas, calderes de gas-oil o biomassa a baixa
temperatura, sistemes amb bomba
de calor, etc. El sistema es pot combinar amb instal·lacions d’energia
renovable, com poden ser les instal·
lacions de plaques solars o la geotèrmia. D’aquesta manera, podem
obtenir una instal·lació molt eficient
energèticament parlant i una reducció a la factura del gas, electricitat, o
combustible que utilitzem per a calefactar.
Aspectes a tenir en compte
Es tracta d’un tipus de calefacció
de resposta lenta en comparació
amb una instal·lació de calefacció
mitjançant radiadors. El sistema
té una considerable inèrcia tèrmica; això implica que necessita un
cert temps per posar-se en règim,
i un cop aturat el sistema, cedeix la

> Corbes de temperatura segons sistema de calefacció (Manual técnico de
climatitzación invisible - Uponor)
calor acumulada al terra durant un
altre període de temps. Això implica que és un sistema adequat per
treballar de forma contínua, i no
resulta convenient modificacions
constants de la temperatura interior, ni parades intermitents de la
caldera o generador. El terra radiant se sol utilitzar en obra nova,
o quan es duen a terme obres de
gran rehabilitació ja que -a nivell
constructiu- necessita d’un gruix
entre 8 cm i 10 cm per a la seva
instal·lació. Els materials ceràmics
o petris solen ser els materials de
paviment d’acabat que responen
més bé a aquest tipus de calefacció
a causa de la seva bona conductivitat tèrmica. No és adequat utilitzar
terres de fusta, enmoquetar, o cobrir el terra amb catifes.
Pel bon funcionament d’una instal·
lació de terra radiant resulta imprescindible un disseny acurat per
part del calculista de la instal·lació,
un bon muntatge i regulació per
part de l’instal·lador, un bon sistema de control, i un ús adequat per
part de l’usuari.
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per Feluca Díaz
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terra radiant ESTALVI ENERGÈTIC

Trobeu el nom de les 9 cançons del CD “Canimas i
rebentes” del cantautor caldenc Eduard Canimas.

Dita caldenca

Dedueix a partir dels dibuixos les paraules que t’ajudaran a completar la aquesta dita caldenca:

a

Maurici a

el

Estigues al dia de tot el que passa a Caldes!

Connecta't!
www.caldesdemalavella.cat

Muntatge de terra radiant a l’obra
58

Passatemps

Solució: “Vés a Sant Maurici a deixar el vici”

Patrocinat per Marturià Junquera Arquitectes

Solució:
Sense filtre, Tanhauser, Em trenco, Cops,
Despullats,, Merry chistmas, Plastifiquem,
Kyrieleison, Dorm

Estalvi Energètic

PASSATEMPS SOPA DE LLETRES · DITA

facebook.com/AjCaldesMalavella

twitter.com/AjCMalavella
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Excursions per Caldes

0h 35 min: El camí s’eixampla a
la part final i desemboca a un camí
(foto 8) que a l’esquerra duu a Can
Senaia. Nosaltres anem però a la
dreta. Al cap de 50 metres, veiem
les restes d’un tancat fet amb
troncs. Aquí deixem el camí i agafem el que baixa a mà esquerra
(foto 9) i passa entre camps en el
primer tram.
>

Ruta de Santa Seclina i de les 11
basses per corriols

0h 49 min: El camí es bifurca i
hi ha una petita illeta d’arbres al
mig. Deixem el camí que a la dreta
ens duria a Vidreres i anem per
l’esquerra (foto 12).
>

12

1h 04 min: Anem sempre recte
fins que arribem a un camp abandonat on han començat a néixer
pins (foto 15). El vorejarem per la
dreta fins arribar a la pista que, a la
dreta i de baixada, ens durà al fins
al Molí de la Selva.
>

15

8

Guia: Antoni Mas · Ressenya i fotos: Albert Torrent · Mapa: David del Río

En aquesta número us plategem un ruta completa de 21,5 km i de 4 hores i mitja (sense aturades) que
arriba fins a Santa Seclina evitant sempre que es pot les pistes amples i que de tornada passa fins per
11 basses del nostre terme municipal. Amb aquests al·licients, us animeu a fer-la?

> 0h:00 min: Sortim de la Rambla Recolons per passar per la rambla d’en Rufí. Al final, girem a l’esquerra i al cap de pocs metres
veiem l’indicador de la ruta de la
riera de Santa Maria. L’agafem
(foto 1). Durant la primera mitja
hora seguirem les marques verdes
de la ruta.

> 0h 07 min: El camí és una mica
més ample. Deixem un altre camí a
l’esquerra que fa pujada (foto 3),
un altre que ve de la dreta (foto 4) i
un que puja a l’esquerra (foto 5).

> 0h 17 min: Travessem la riera
que segons l’època de l’any pot baixar sense aigua (foto 6) i en pocs
metres deixem un camí que puja a
mà dreta. Continuem pel camí
principal.

3
6

1

9

0h 45 min: Arribem a una nova
cruïlla. A mà esquerra aniríem a
Can Rajoler però nosaltres tirem
per dreta (foto 10). Al cap de poc
trobem un nou encreuament que
ens enllaça amb el camí que a la
dreta ens duria a les Mateues. Nosaltres anem sentit Terra Negra cap
a l’esquerra (foto 11).
>

> 0h 52 min: En aquest punt parem atenció ja que deixem la pista
principal per agafar un caminet a
mà dreta (foto 13). Les referències
que tenim són que just abans, a mà
dreta hi ha una petita esplanada
on es pot deixar un cotxe i a l’esquerra del camí principal, a l’alçada
del trencant, podem veure a terra
una tapa. El caminet, estret, va superant amb pujades i baixades força dretes diversos recs. Si ens hi fixem, de tant en tant podrem anar
veient diverses fites de pedra que
marquen el límit de les propietats.

1h 11 min: la pista desemboca
en un carretera que passa pel costat de l’autovia (foto 16). El seguim
un tram fins que el camí baixa i
passa pel túnel que permet passar
a l’altre cantó de l’esmentada autovia (foto 17). Creuem el rec clar per
un pont i continuem recte. Veiem a
mà dreta una casa gran: Mas Pla
(foto 18).
>

16

13
17

4
0h 28 min: El camí fa un revolt
marcat a l’esquerra i hi ha un pal
indicador de la ruta de la riera de
Santa Maria. No obstant això, nosaltres no seguim la indicació i continuem pel camí que continua recte (foto 7).
>

0h 06 min: Continuem pel caminet agradable fins que arribem
a una cruïlla. Girem a la dreta.
(foto 2).
>

5
2
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BASSES EXCURSIÓ

18

0h 59 min: El camí arriba a un
camp enclotat. A sobre el marge, a
l’esquerra veiem Can Vendrell (foto
14). Nosaltres continuem arran del
bosc.
>

11

EXCURSIÓ BASSES

14

> 1h 18 min: Arribem a una cruïlla. Amb un pal indicador. Anem a
l’esquerra direcció a Terranegra
(foto 19). Seguirem sempre les
marques blaves i blanques d’aquesta ruta fins que arribem a la urbanització de Can Carbonell. Segui-
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rem recte fins que arribem al carrer
Plana (1h 25 min). En aquest punt
l’agafarem cap a la dreta. (foto 20).
El seguirem recte i sortirem de Can
Carbonell. El carrer desemboca a
un camí sense asfaltar que no deixarem fins arribar a un final de
tram dret, fins a Santa Seclina (1h
41 min, foto 21).
19

Nosaltres anirem per l’esquerra
(foto 23) i en un minut arribem a la
primera bassa, la de Can Companyó
(foto 24). L’anirem vorejant fins que
prenem un camí a l’esquerra que
ens durà fins a la gasolinera de Can
Carbonell (2h 04 min, foto 25). La
vorejarem pel camí que passa pel
darrera i que s’enfila per poder passar pel pont que passa per sobre de
l’autovia. Deixem la fase II de Can
Carbonell a mà esquerra i veiem la
finca de Can Matetes a l’esquerra. Si
caminem en silenci, amb sort podrem veure algun cérvol.

ació a mà dreta que agafem i que
ens duu a una tanca que ens permet veure des de certa distància el
pantà de Can Cabanyils (foto 27).
Reculem per on hem vingut fins a
trobar el camí principal.
27

2h 24 min: Reprenem el camí a
mà dreta que ressegueix la finca de
Can Matetes. No el deixarem fins
que arribem a la segona entrada de
la finca.
>
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2h 28 min: En aquest punt, agafem la pista a mà dreta (foto 28) i al
cap d’un minut ens desviem de la
pista principal per un camí a la dreta
que té amb un cable a l’accés i que va
seguint la línia elèctrica (foto 29).
>

24

En aquest punt es pot dir que ja
anem de tornada i comença la ruta
que ens permetrà visitar les basses. La pista que ens ha portat fins
a Santa Seclina deixa a mà dreta el
corriol que continua la ruta de Terranegra i fa una forta baixada per
tornar cap a la urbanització de Santa Seclina i Can Carbonell. (foto 21)

28
25
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29

1h 49 min: En el cantó oposat al
carrer del Bosc, que ens permetria
entrar a Can Carbonell, surt un camí
a mà dreta que agafarem (foto 22).
>

> 2h 18 min: Arribem a la primera entrada de Can Matetes i al cap
de poc, a mà dreta veiem un camí.
L’agafem (foto 26) tot resseguint la
tanca metàl·lica de la finca que
queda a la dreta.

26
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>

1h 56 min: El camí es bifurca.

62

AQUAE · Març 2016

>

2h 21 min: El camí té una desvi-

Fins aquí el primer tram de la
ruta en què hem visitat l’ermita
de Santa Seclina i hem fet un tastet amb les dues primeres basses, la de Can Companyó i la de
Cabanyils. En el proper número
de l’Aquae reprendrem el recorregut en aquest punt per visitar
fins a nou basses més: la de Can
Caldes, la de Mas Andreu, la de
l’Orri, la de Can Xiberta, les dues
de Can Mir, la de Can Figueres, la
de Can Roig i la de Can Rufí.
BASSES EXCURSIÓ

Autor: Francisco Jiménez. 31è Cros de Caldes de Malavella
Si t’agrada fer fotos i en tens alguna sobre Caldes, fes-nos-la arribar a aquae@caldesdemalavella.cat, juntament
amb el teu nom i cognoms i una breu descripció de la foto. Pot ser d’activitats que es celebren a Caldes, de natura,
d’edificis... D’entre les que rebem, en triarem una per col·locar-la a l’última pàgina de la revista!

