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RE C U LL FOT OG RÀFIC

Es premia l’ Eduquem en Valors

70a edició de
l’aplec de la
sardana

Fomenta els valors
esportius impulsat
per l’Escola Esportiva
Municipal (empresa Tot
Oci) i l’Ajuntament.
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E N TRE V I S TA

Antoni Mas

Estrena l’obra “És quan
canto que hi veig clar” al
Gran Teatre del Liceu

DIS S ENY I MAQ U ETACIÓ :
Xavi Amores Gabriel

L’aplec enguany s’ha dedicat a l’Agrupació de Colles Sardanistes de Comarques Gironines.
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El Cinemaclub es
consolida

En les sessions de
cinemaclub s’han pogut
veure grans clàssics de
la història del cinema. En
finalitzar es fa sempre un
debat.

AGRAÏM ENT S :
Entitats culturals, socials, esportives, escoles,
instituts i AMPES.
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Horari
De dimarts a dissabte
De 10 a 13.30 i de 17 a 20 h

C/ Vall-llobera, 33 · 17455 Caldes de Malavella · Tel. 972 47 28 91

F O L L OW U S

La novel·la, ambientada en el Caldes de Malavella de postguerra, va
ser l’obra més venuda per Sant Jordi.

La nova escola de música serà un espai per fer-hi activitats diverses
i es situarà allà on antigament hi havia les cases dels mestres, ja
enderrocades.

Reviu les imatges del Carnaval caldenc, amb més de 2000 participants a la rua que passava pels carrers.

La ruta situa Caldes en les dècades de mitjans del segle XX, des de l’inici
de la Guerra Civil fins a la finalització de la Segona Guerra Mundial: una
època en la que tota la història d’Europa passa per Caldes.

Les visites es fan cada dissabte al llarg dels mesos d’agost i setembre i
aquest any porten el títol “Caldes capital d’Europa”.
AQUAE
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ED I T O R I A L

ACADÈMIA
Totes les tardes de dilluns a dijous

CLASSES DE PRIMÀRIA ESO I BATXILLERAT
Vols millorar les teves notes
aquest trimestre?
No ho deixis per a més tard!
APUNTA'T ARA!!!
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EXCEL BÀSIC 1

CAL DE S I E L T U RIS M E

Caldes i el turisme
MERCÈ ROSSELL RIUS

972 480 007
www.csfcaldes.com

CURSOS
PARTICULARS I
EMPRESES
Classes a l'acadèmia o
online:
Ofimàtica
ACTIC
Marketing
Xarxes socials
Cursos personalitzats

CODI PROMOCIONAL:
AQUAE19

Més informació a:

Regidora de Promoció del Turisme, Cultura i Patrimoni Històric

La primera guia oficial i turística de Caldes de
Malavella la trobem el 1927, fa 92 anys.
Si hi fem una ullada el primer que llegim és que
qualifica la població de ser molt afortunada per
comptar amb les deus d´aigües termals i curatives de gran qualitat, de ser una estació balneària
de forta reputació. Hi destaca la seva ubicació
immillorable al bell mig de la comarca de La
Selva, dotada d´estació de ferrocarril i ben comunicada per carretera. També lloa l´entorn, el
caràcter volcànic del paisatge, els boscos, els passeigs arbrats i els jardins, l´agricultura, les rieres
i el clima temperat.
Històricament fa menció del passat romà, destacant-ne les Termes Romanes i l´edat mitjana,
amb el Castell de Sant Maurici. I així, entre història i llegenda, en dedueix la procedència del
nom de Caldes de Malavella.
Destaca els edificis dels Balnearis, el Teatre,
el Casino, l´Església parroquial, la zona de La
Granja, el passeig de l´estació i la Rambla Recolons i les torres i xalets d´estiueig.
Parla també dels caldencs, dels que diu que són

gent cordial i hospitalària, que tenen una població en pau, en calma i neta. Parla de dues festes
molt destacables: la Festa Major i l´Aplec.
Hi destaca el trànsit de persones, durant la temporada, que llavors era de maig a octubre, amb
un moviment de 8.000 turistes, entre Balnearis,
Hotels, Hostals, Fondes, etc.
Doncs bé, ara al 2019 Caldes és un referent turístic de primer nivell, amb molt bona projecció.
Caldes és al mapa i de forma molt destacada, tot
potenciant els nostres punts forts: el Camp dels
Ninots, el vulcanisme, les aigües termals, balnearis i embotelladores, el llegat romà i el modernisme. Tot aixó ho podeu veure a l’espai Aquae, un
nou espai museogràfic situat al castell de Caldes,
al costat de les Termes Romanes.
Per la nostra estació passen més de 1.000 passatgers al dia. Alguns d´ells són turistes potencials,
potser amants del senderisme o del cicloturisme.
Més ben comunicats que mai, ens arriben turistes de moltes procedències, en cotxe o autocaravanes. I així és com continuem ensenyant als que
ens visiten, què és i com és Caldes. Benvinguts!

WWW.CSFCALDES.COM/CURSOSONLINE
AQUAE
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AC TU A L I TAT C A MP DE L S N I N OT S

A CT U A LI TAT CAM P DE L S N IN O T S

Troben un nou
esquelet de bòvid
de fa 3’1 milions
d’anys sencer i en
connexió anatòmica
al Camp dels Ninots
La campanya d’excavació que l’IPHES (Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució Social) desenvolupa
des del passat 9 de maig i fins al 10 de juny al Camp dels
Ninots (Caldes de Malavella, Girona) ha posat al descobert un nou esquelet de bòvid en connexió anatòmica
(és a dir, amb l’estructura original intacta) de fa 3,1 milions d’anys, el quinzè que es localitza en aquest indret.
Juntament amb aquesta troballa s’han recuperat moltes
empremtes vegetals, peixos i petits vertebrats, que facilitaran la reconstrucció paleoambiental d’aquest antic
llac situat al cràter d’un volcà.
En aquesta ocasió, l’excavació s’ha
centrat en el sector de Ca n’Argilera
en el qual s’ha estat treballant en els
darrers anys i que tant bon resultat
ha donat. Hi prenen part prop de 20
investigadors procedents d’universitats i centres de recerca nacionals
i internacionals i de disciplines tan
diverses com la geologia, la biologia,
la paleontologia, l’arqueologia i la
restauració. També hi ha estudiants
de diferents graus i màsters com el
Grau d’Antropologia i Evolució Humana, compartit per la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) i la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV), així com del Màster
Erasmus Mundus en Arqueologia
del Quaternari i Evolució Humana
de la URV.
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El nou esquelet de bòvid, de l’espècie Alephis tigneresi, està sencer i
en connexió anatòmica i correspon
a un individu adult. Juntament amb
els 14 esquelets d’aquesta mateixa
espècie recuperats en campanyes
d’excavació anteriors, “proporcionarà important informació per
conèixer tant l’evolució d’aquests
bòvids com de les seves dinàmiques
socials”, han recalcat els esmentats
arqueòlegs.
M ORT S O BTAD A

Durant el temps que va ser actiu,
l’antic llac en el que es troba ubicat el Camp dels Ninots va atraure
un gran nombre d’animals, per als
quals aquest entorn era un espai
ideal per viure-hi i per trobar-hi

es preveu que visitin els treballs
d’excavació prop de 300 alumnes
d’ESO i Batxillerat tant de les escoles de Caldes com també de pobles veïns (Blanes, Santa Coloma de
Farners, Sils, etc.), a més de la gran
quantitat de persones que cada dia
venen interessats pel jaciment.
PORTES OBERT ES

aigua i aliment. Aquesta fauna va
morir sobtadament, per causes que
encara avui es desconeixen, i els
seus esquelets es varen dipositar al
fons del llac.
Els treballs d’excavació consisteixen
en el desmuntatge horitzontal de
les capes argiloses del fons del llac
per tal de desenterrar i recuperar les
restes fòssils. A dia d’avui s’han obtingut més de 25 esquelets de grans
vertebrats, entre rinoceronts, bòvids
i tapirs, juntament amb nombroses
restes d’amfibis, rèptils, peixos i aus.
P LAN TE S AQ UÀTIQ UE S I
AMFÍBIE S

Fins ara, els estudis realitzats sobre
les macrorestes vegetals (empremtes de fulles, fruits, troncs, etc.) han
permès reconstruir amb detall el
paisatge dominant d’aquest entorn
des del moment que es va formar el
llac fins que aquest es va assecar i es
va omplir del tot de sediment.
A les vores d’aquestes zones pantanoses es va desenvolupar un bosc de
ribera, constituït fonamentalment
per verns, si bé s’han documentat
altres espècies vegetals, com ara els
pollancres, els salzes, els plataners,
etc. Lluny de les aigües del llac i darrere dels boscos de ribera hi havia
les laurisilves. Semblantment al que
s’esdevé actualment als boscos de

llorers del sud de la Xina i del Japó,
a més de lauràcies, els del Pliocè
contenien alzines subtropicals, grèvols i alguns arbres caducifolis, com
ara els noguers.
L’EVOLU CI Ó CLI M ÀTI CA

Les diferents línies d’investigació
que es duen a terme han posat al
descobert una seqüència sedimentària contínua, molt ben conservada
i amb un alt grau de resolució temporal, essencial pel coneixement de
l’evolució climàtica i paisatgística
del continent europeu de finals del
Pliocè (3,1 Ma). En els sediments
lacustres acumulats en el volcà de
tipus maar, s’hi ha preservat un ecosistema complet, que permet inferir
dades molt rellevants pel coneixement de la biodiversitat d’aquest
moment de la història de la Terra.
La conservació excepcional d’esquelets complets i en connexió anatòmica de grans i petits vertebrats,
corresponents a espècies molt poc
representades en el registre fòssil
internacional, el fan un patrimoni
singular i únic en el país, el qual cal
conservar, conèixer i difondre.

tal de dotar-lo d’una sèrie d’equipaments i recursos logístics orientats
al turisme cultural i a l’educació.
D’aquestes accions cal subratllar
l’espai AQUAE, un centre mixt d’interpretació, recerca i educació, que
s’inaugurarà properament
Des de fa tres campanyes, la planta superior d’aquest edifici històric
allotja l’equip de recerca durant els
treballs de camp i s’ha dotat d’un
modern laboratori de restauració el
qual ha permès realitzar treballs de
consolidació i restauració del material paleontològic extret. Aquest
equipament, juntament amb la
segona fase d’execució de l’itinerari interpretatiu del jaciment (la
primera es va inaugurar durant la
campanya del 2016), s’estableixen
com a pont de comunicació entre la
recerca científica i la societat i, alhora, reforçaran les accions d’educació
no formal que es duen a terme.
Tal i com s’ha anat fent en les darreres campanyes d’excavació, enguany

Amb la voluntat de donar a conèixer les troballes d’enguany al públic general, aquest mateix divendres, 31 de maig, a les 19 h, es farà
una visita guiada al jaciment on es
mostraran les troballes aparegudes
i s’explicarà la singularitat del jaciment del Camp dels Ninots; el punt
de trobada serà a les 18:45h davant
la comissaria de la policia municipal de Caldes de Malavella.
FI NAN Ç A MENT

Els treballs d’intervenció i investigació arqueològica en el Camp dels Ninots estan subvencionats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la
Generalitat de Catalunya (AGAUR
“Paleoecologia Humana del PlioPleistocè” 2017 SGR 859”) (Departament de Cultura: “El Plio-pleistocè
del Camp dels Ninots i la depressió
prelitoral: evolució paleoclimàtica,
dispersions faunístiques i humanes
II” CLT009/18/00052) i el Govern
d’Espanya (MINECO /FEDER “Crisis climáticas del Pleistoceno inferior
y medio y su incidencia en la evolución de las comunidades de microvertebrados del Levante español”
CGL2016-800000-P).

U N CENTRE M I XT
D’I NTERPRETACI Ó, RECERCA I
EDU CACI Ó

Juntament amb la recerca científica,
les diferents administracions públiques, en col·laboració amb l’equip de
recerca, estan desplegant un Pla de
Patrimonialització del jaciment per
AQUAE
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AC TU A L I TAT I NSTI TU T

ACTU AL I TAT CARRE T E RA DE L L AGO S T E RA

El nou Institut de Caldes de Malavella
serà una realitat al 2021
Una quarantena de veïns i veïnes van estar presents a la presentació el passat 28 de
febrer. Les obres començaran a finals d’any.
Fa 14 anys que Caldes de Malavella
té l’Institut en barracons. El 28 de
febrer al vespre es va presentar el
projecte del nou centre amb la presència del sr. Pere Vila, delegat del
Govern a Girona; Martí Fonalleras,
director territorial d’Ensenyament;
l’arquitecte del projecte Josep Maria
Fabregat; Salvador Balliu, alcalde de
Caldes de Malavella i Àngela Frigolé, regidora d’Ensenyament.
Està previst que a finals d’any comencin les obres i si tot va segons el
previst al setembre del 2021 el nou
Institut ja hauria d’estar en funcionament.
En primer lloc ha parlat l’alcalde del
municipi, Salvador Balliu, agraïnt
la presència als assistents entre ells
l’Ampa de l’institut, pares i mares del
centre i també d’altres equipaments
educatius del poble. Fer l’Institut
val 4MEUR, dels quals 500.000€ els
posa l’Ajuntament.
El sr. Pere Vila, delegat del Govern a
Girona, ha volgut felicitar el consistori per la tasca feta amb el projecte
educatiu del poble i ha assenyalat
que “intentarem que la propera
visita ja sigui la definitiva perquè
l’Institut estarà acabat”.
El sr. Martí Fonalleras, director ter-

ritorial d’Ensenyament, ha volgut
posar l’accent en la trascendència
del projecte pel col·lectiu educatiu,
“Això és un fet històric per Caldes,
el fet de poder anar a l’Institut
sense desplaçar-se és fonamental”.
Per la seva banda l’arquitecte Josep
Maria Fabregat ha explicat com
serà el nou edifici. El projecte detalla tres parts diferenciades: per una
banda l’espai per administració de
406,53 m2; l’aulari, de 2369,33 m2; i
l’espai del vestíbul de 59,01m2.
En total hi haurà tres plantes: porxo, primera i segona planta. El centre tindrà una vintena d’espais contemplats com aulari, dins d’aquest
mateix espai també hi haurà
una
biblioteca,
labo-

ratoris, i sales de reforç educatiu.
També hi haurà labavos adaptats a
totes les plantes. Es compartirà l’espai d’esbarjo i lleure amb l’escola La
Benaula, situada just al costat.
El principal material de construcció
que s’utilitzarà serà formigó arquitectònic de color blanc, excepte les
parts del sòcol que a més tindran
textura. L’edifici tindrà grans finestrals per fer que entri la llum, tot i
que el material permetrà l’aïllament
tèrmic per evitar que hi faci massa
calor. La meitat de l’edifici s’alimentarà amb plaques fotovoltaiques, i
per la condició d’inundabilitat l’edifici destacarà per un gran porxo
obert.
En acabar l’exposició els assistents
han pogut fer preguntes per resoldre els dubtes.

Inaugurada la carretera de Llagostera
de Caldes de Malavella
El migdia del 3 de març es va inaugurar la carretera de Llagostera amb la presència
de veïns i veïnes, de l’hereu i la pubilla del municipi, i també de les autoritats Pere
Saló, director de serveis territorials de territori i sostenibilitat a Girona; el diputat
Jordi Camps, i l’alcalde Salvador Balliu.
El carrer Pla i Deniel va ser l’escenari de la inauguració oficial de la
carretera de Llagostera al seu pas
per Caldes de Malavella.
Aquestes obres, que van acabar a
principis del desembre passat, han
estat molt importants per refer la
xarxa de serveis principals (enllumenat, aigua i clavagueram) que era
molt antiga i causava moltes avaries. La reforma també ha fet més amples les voreres sobre les quals s’hi
ha col·locat unes jardineres. El carrer Pla i Deniel està rehabilitat des
de les termes fins a les noves restes
romanes aparegudes sota el Puig de
Sant Grau. Està previst continuar
amb les tasques d’excavació durant
els propers anys en aquests àmbits
perquè Caldes pugui lluir el seu
passat mil·lenari. També s’ha recuperat l’antic safareig de Sant Grau,
feia molts anys que se’n guardaven

les peces, i torna a lluir molt proper
a la seva antiga ubicació.
Les obres de la carretera de Llagostera s’han fet per millorar la seguretat en les interseccions i per millorar tant la circulació amb cotxe i a
peu i també la imatge del poble.
L’obra es va licitar per 735.000€ dels
quals el 90% l’ha pagat l’Ajuntament, i el 10% els veïns implicats.
El sr. Pere Saló, director de serveis
territorials de territori i sostenibilitat
a Girona, ha estructurat el seu discurs tot destacant la importància que
té Caldes del Malavella no només
per la comarca de la Selva, també
per la província. La facilitat de transports situa Caldes de Malavella com
un municipi referent a la zona i ara,
amb la reforma de la carretera, encara queda més constància d’aquest
fet. Ha tancat el parlament fent una
crida al seny per tal de disminuir la

sinistralitat a les carreteres.
El sr. Jordi Camps, diputat, ha destacat la importància de les troballes de
l’antiga Aquae Calidae. Tota aquesta
zona patrimonial forma un conjunt
d’alt valor històric que ha rebut una
subvenció de la Diputació de Girona
dins el seu pla de monuments.
Per la seva banda, l’alcalde del municipi Salvador Balliu que ha obert i
tancat l’acte, ha volgut també destacar la tasca que s’està fent al castell
de Caldes. En aquest punt s’hi està
habilitant un centre d’interpretació
que connecta el visitant amb l’aigua
com a motor econòmic, cultural
i patrimonial de Caldes; així com
amb tota la seva història i patrimoni arquitectònic i cultural. S’espera
que a l’abril el centre d’interpretació
ja estigui acabat.
En acabar hi ha hagut un petit refrigeri per a tots els assistents.
AQUAE
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AC TU A L I TAT B O TI NE T E J A

ACT U A LI TAT E L F IL L DE L’ITAL IÀ

Una cinquantena de persones
participen a la Botineteja organitzada
per la Colla Excursionista de Caldes
La Botineteja es fa un cop l’any amb l’objectiu de retirar escombraries dels paratges
naturals del municipi. L’any passat, només al pou de glaç es van recollir 6.360 kg
d’escombraries i brossa. Aquest any la Botineteja es va fer el 10 de març.
Una activitat familiar destacada
del cap de setmana ha estat la Botineteja que cada any organitza la
Colla Excursionista de Caldes de
Malavella. S’ha fet al llarg del matí
del diumenge 10 de març. L’objectiu
era continuar amb el buidatge del
pou de glaç, per tercer any i aquest
any tornar a dedicar la jornada a la
brossa feta pels humans. En acabar
es va oferir una botifarrada-dinar a
la Rambla Rufí.
L’activitat es va iniciar a les 9 h del
matí a la Plaça de la Selva amb la formació de les colles, la distribució de
les tasques i el lliurament del material: guants i bosses d’escombraries.
Es van dividir els equips per realitzar dos tipus d’activitats: el buidatge
del pou de glaç i la neteja de sectors
de bosc de l’entorn on s’ha detectat
que hi ha brossa o algun abocament.
En total van ser una cinquantena de
col·laboradors, dels quals 14 eren
alumnes de l’Institut de Caldes com
a activitat curricular de 3r d’ESO.
Abans de la jornada es van identificar
vuit abocaments que es van anar a re-

- SERVEIS -

Tallat de cabells dona i home
Pentinats per ocasions especials
Ungles semipermanents
Ungles de gel
Depilacions de dona i d’home
Maquillatges de núvia

collir durant el matí de diumenge.
Es van fer quatre grups de treball:
un en direcció Llagostera i Aigües
Bones, on s’hi trobaven quatre dels
abocaments; un altre grup va treballar en la neteja del bosc a la riera de
Santa Maria; un altre equip ho va fer
a la zona compresa entre el Llac del
Cigne i la NII, on s’hi troben quatre
abocaments més. Un altre grup de
treball es va situar a la zona del pou
de glaç, on es van buidar dos contenidors.

De moment encara no s’ha pogut
fer el recompte dels kg recollits.
L’any passat, només al pou de glaç
es van recollir 6.360 kg d’escombraries i brossa.
Des de la Colla Excursionista fan
un gran balanç de la jornada, la participació va ser molt positiva i també valoren molt positivament el fet
que des dels centres educatius com
l’Institut de Caldes fomentin la participació en aquest tipus d’activitats
mediambientals.

- PRODUCTES -

Perfums
Xampús
Productes capil·lars
Maquillatge

Horari: dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. Dissabte de 9 a 15 h · C/ Major 23. 17455 Caldes de Malavella · Tel: 655 21 90 22 - 872 21 28 05
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Rafel Nadal presenta “El fill de l’italià”
al Balenari Vichy Catalan
Aquesta novel·la, ambientada al Caldes de Malavella de després de la Segona Guerra
Mundial, va sorgir després d’un club de lectura del municipi.
El migdia del dissabte 23 de març
prop de 400 persones van omplir
la sala de convencions del Balneari
Vichy Catalan. L’escriptor Rafel Nadal hi presentava la seva cinquena
novel·la “El fill de l’italià”.
S’ha escollit el Balneari per acollir
l’esdeveniment perquè és una de
les localitzacions que apareix a la
novel·la.
L’alcalde del municipi, Salvador
Balliu, ha donat la benvinguda als
assistents i ha parlat dels mèrits de
Nadal i de xifres de quan els italians
van arribar al municipi.
El 4 de gener del 1944 van arribar
al municipi 1000 mariners. “Caldes llavors tenia 2.300 habitants,
després que s’enfonsés el Roma van
arribar al municipi més de 1000 homes”.
El periodista Jordi Grau ha conduït
l’acte: “al principi li deia a en Rafel
que era un periodista fent d’escriptor, però ara ho hem de capgirar,
hem de dir que és un escriptor que
va fer de periodista”. D’aquesta manera s’ha parlat de la tasca de recerca i investigació que fa Nadal en les
seves novel·les.
Nadal, ha parlat de l’argument de la
novel·la i del context històric-cultural que envolta el llibre. També ha
parlat d’altres novel·les, com la senyora Stendhal o La maledicció dels
Palmisano.
De fet, va ser amb la presentació
d’aquest darrer que va sorgir la idea
d’escriure “El fill de l’italià”. L’escriptor i periodista va venir a presentar el seu llibre La maledicció dels
Palmisano al club de lectura de la
Biblioteca Municipal de Caldes. El
caldenc Antoni Vila, li va explicar la
història dels italians refugiats a Caldes de Malavella durant la segona

Guerra Mundial. Nadal va quedar
tan impregnat per aquesta història
que, després de documentar-se i
buscar-ne informació i testimonis,
ha escrit El fill de l’italià, una història que es centra en Caldes de Malavella en el si de la Segona Guerra Mundial i que també parla d’un
amor prohibit de postguerra.
Aquest llibre, que el passat 25 de gener va merèixer el primer premi de
les Lletres Catalanes Ramon Llull
2019, s’ha traduït al català, castellà,
francès i italià. El llibre La maledicció dels Palmisano, es va traduir a
22 idiomes diferents.
Segons el periodista que ha conduït
la presentació, Jordi Grau, “aquesta
serà una de les novel·les més venudes aquest Sant Jordi” i, efectivament, va ser una de les novel·les
més venudes de la diada.
Val a dir que també hi ha hagut
temps pels elogis i les felicitacions.
En la presentació hi han assistit
Pilar Quer i Narcís Barceló, el testimoni del qual ha estat vital per
teixir la història; també el caldenc
Antoni Vila, que va ser la persona

que va informar a Nadal el dia del
primer club de lectura a Caldes.
També hi era la bibliotecària Mercè
Barnadas, i molts caldencs i caldenques, amics, coneguts i seguidors de
Nadal. L’autor ha donat les gràcies a
la Pilar i a en Narcís per la predisposició i l’ajuda, també a la Mercè
Barnadas, bibliotecària del municipi pel seu compromís amb la cultura. La presentació ha acabat amb un
petit piscolabis pels assistents.
Segons l’alcalde, Salvador Balliu,
“l’acte ha estat un èxit, prova d’això és la cua que hi ha hagut abans
i després de la presentació perquè
Nadal signés llibres.”
La regidora de cultura, Mercè Rossell, ha tancat la presentació avançant la ruta que des de la regidoria
de cultura s’està preparant, “volem
fer realitat la proposta que en Rafel
ens va llançar el dia de la presentació del llibre a Barcelona. Ens va dir
que havíem d’aprofitar que tants escriptors s’hagin inspirat al municipi
i així ho farem, tenim una ruta turística literària preparada i aviat en
podrem donar més detalls”.
AQUAE
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AC TU A L I TAT # P E L SVA L E N T S

A CT U A LI TAT # P E L S VAL E N T S

LA CAM PANYA DELS ES CU TS
S OLI DARI S

Aquests diners s’han recaptat gràcies a la campanya de venta d’escuts
solidaris #pelsvalents. La campanya
va néixer a l’octubre passat després
que els cossos de la Policia Local de
Caldes de Malavella, Hostalric i Sant
Celoni decidissin seguir l’exemple
de la Policia Local de Terrassa, que
van rapar-se el cap per posar-se en
el lloc dels nens i nenes que pateixen càncer. També van comercialitzar un calendari solidari a favor del
Cancer Center. Aquests tres cossos
policials (Caldes de Malavella, Sant
Celoni i Hostalric) van tenir la idea
de personalitzar l’escut del cos policial on treballen i fer-ne un de nou
“pels valents” (lema de la campanya
llançada per l’Hospital Sant Joan de
Déu i el FC Barcelona per finançar
el projecte).
Actualment participen en la campanya #pelsvalents 158 cossos de poli-

S JD PEDIAT R IC C A NC ER
CENT ER

cia, protecció civil, policia portuària
i IPA de Catalunya, Astúries, Illes
Balears i Euskadi.
El cos de policia que més diners ha
pogut recaptar és Caldes de Malavella, amb 22.267€, seguit de Vilanova
i la Geltrú amb 10.782€.
Des de les policies locals es segueix
fent una crida a la participació per
tal de comprar aquests escuts (tenen
un preu de 4€) per tal de poder seguir ajudant al projecte de l’Hospital
Sant Joan de Déu.

Aquest centre permetria acollir
400 casos nous de càncer infantil a l’any a més de dedicar-se
a la investigació de la malaltia.
Aquest nou centre omptarà amb
els darrers avanços tecnològics i
els millors professionals i es convertiria en un dels millors centres a
nivell mundial en el tractament del
càncer infantil.
Construir-lo val 30 milions d’euros, i ja s’han aconseguit tots els
diners. De fet les obres estan en
ple funcionament i s’espera poder
inaugurar el nou hospital a finals
del 2020.

Es fa una nova entrega de 100.000€
a l’Hospital Sant Joan de Déu per
investigar el càncer infantil
Aquesta donació és gràcies a la campanya dels escuts solidaris #pelsvalents
impulsada per les policies locals catalanes. Fins ara s’han entregat 200.000€.
Dimecres 27 de març al migdia representants de les policies locals de
Caldes de Malavella, Sant Celoni i
Santa Susanna, també l’alcalde de
Caldes de Malavella Salvador Balliu, s’han desplaçat fins a l’hospital
Sant Joan de Déu per fer entrega
d’un xec de 100.000 € que sumats
a donacions del 2018 sumen la xifra de 200.000 €, l’import del taló
simbòlic gegant que ahir es va lliurar. Aquests diners s’han recaptat
gràcies a la campanya dels escuts
solidaris i serveixen per fer realitat
el SJD Pediatric Càncer Center, un
hospital especialitzat en oncologia
infantil. En un primer moment els
diners servien per la construcció
12
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del nou hospital (construir-lo val
30 milions d’euros), però gràcies
a diferents donacions els diners
s’han pogut recaptar en temps rècord. Ara, però, encara calen més
diners. Aquests 100.000 € que les
policies locals han entregat avui
formen part d’aquesta segona fase
de la campanya. S’ha pogut escollir
on es vol que es destinin aquests
diners: a investigació del càncer
infantil, a la creació de cases d’acollida per a familiars amb nens hospitalitzats i a la creació de hóspices
(centres per donar un entorn favorable als més menuts i a les seves
famílies els darrers mesos de vida
dels malalts). Les policies locals

donen els diners a la investigació.
Els representants de les policies
locals han estat rebuts per Glòria
Garcia, responsable de captació
de fons de l’Hospital Sant Joan de
Déu i personal. Garcia ha explicat
l’estat actual de les obres, ha detallat on es destinen els diners de
les donacions i ha especificat les
necessitats que té el projecte en
la fase posterior a la construcció
del centre. En la trobada també hi
ha assistit en Roger, que ha pogut
veure i saludar de prop els seus herois: els policies locals. En Roger
és un nen que va estar ingressat a
l’Hospital per càncer però que ja
s’ha curat.

¿VOLS LLOGAR O VENDRE CASA TEVA?
¿BUSQUES CASA PER LA ZONA?
CONSULTA
LES NOSTRES
OFERTES

Ens avalen més de 20 anys
d’experiència en el sector
Fem valoracions d’immobles
Realitzem cèdules
d’habitabilitats i certificats
energètics a molt bons preus

T. 972 165 699 / 634 758 451 | Avda Sant Jordi, 8 | Maçanet de la Selva
www.g-inmobiliaria.com | dominic@g-inmobiliaria.com
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S’aprova el projecte de la nova escola
de música i escola d’adults
Al ple extraordinari del dilluns 13 de maig es va aprovar el projecte de la nova escola
de música i l’escola d’adults, també s’ha aprovat l’exempció de l’ICIO al Departament
d’Ensenyament per la construcció del nou institut.
Ja s’ha redactat el projecte de l’escola
de música i escola d’adults i aquest
vespre s’ha aprovat en una sessió
extraordinària.
La nova escola de música ha d’anar
situada a l’espai que antigament
ocupaven les antigues cases dels
mestres. Aquestes cases, que patien
aluminosi i que estaven en desús, ja
es van enderrocar l’estiu passat.
Aquesta escola de música tindrà un
auditori amb cabuda per a més de
80 persones, i serà un complement
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educatiu també per les escoles de
Caldes. També disposarà d’un auditori exterior. Amb l’escola de música
es donarà resposta a la vella reivindicació d’agrupar en un sol edifici,
i en condicions, tots els serveis de
l’Aula Municipal de Música.
L’edificació, totalment insonoritzada, estarà preparada per a ser ampliada amb una planta superior en
un futur si s’escau. A més, l’equipament no està pensat únicament per
acollir l’escola de música, ha de ser

un edifici polivalent que doni servei a les escoles, a l’escola d’adults
i també pugui acollir moltes altres
activitats culturals.
El projecte s’ha aprovat per vuit vots
a favor (PDECAT i regidor no adscrit Dani Sancho) i 5 abstencions
(PIC, PSC i ERC).
També s’ha aprovat bonificar el 95%
de l’ICIO al Departament d’Ensenyament per la construcció del nou
institut, tal com està regulat a les ordenances municipals.

NOTÍC I E S B RE US

N O T Í CI E S BRE U S

Jornada de portes obertes a Cal Manco

El passat 14 de març la casa d’acollida Som Refugi de Cal
Manco va oferir una jornada de portes obertes per les entitats
del poble. Una trentena de persones van assistir a la convocatòria. Els educadors i els joves del centre van preparar un
recorregut per les
instal·lacions de la casa tot parlant de diferents etapes que
viuen o han viscut. Uns joves van exterioritzar l’epopeia per
arribar fins aquí, altres parlaven de les seves pors i angoixes,
altres de família, o d’il·lusions o reptes de futur. El centre Som
Refugi de Cal Manco és una casa d’acollida per a joves extutelats gestionada per Càritas Girona amb la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya.

Nova campanya de civisme
Comencen a treballar brigades al poble

Han treballat a Caldes de Malavella una brigada forestal
composta per 1 oficial i 3 peons. Aquesta brigada arriba
al municipi dins del projecte Resilva: vetlla espais naturals.
La tasca que realitzaran és de manteniment de franges perimetrals i lleres i altres treballs forestals. L’objectiu principal
és reduir els efectes de possibles avingudes que puguin provocar inundacions mitjançant una gestió adequada de la
vegetació de ribera i la neteja dels elements que es poden
acumular a l’espai fluvial. Es planteja netejar també la llera
de la Riera de Can Noguera, al seu pas per Can Carbonell. Les tasques van acabar a mitjans de maig.
A l’abril també van començar a treballar al municipi 1 oficial de jardineria i 3 peons per fer treballs de jardineria i
millora de zones verdes. Al juny també està previst que comenci una brigada amb 1 oficial de paleta i 3 peons dins
del projecte de recuperació d’espais públics per a millorar
la qualitat de vida ciutadana. Aquest equip pavimentarà
algunes voreres del municipi. Aquest és un programa coordinat pel Consell Comarcal de la Selva gràcies al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Des del 18 d’abril i fins el 16 de maig, 4 treballadors forestals contractats pel Consell Comarcal han estat realitzant
tasques de neteja de vegetació de lleres i de prevenció d’incendis forestals. Els treballs en rieres consistiran en la desbrossada, poda i retirada de vegetació morta i residus de
les lleres, per millorar la capacitat de desguàs d’aquestes
en cas de pluges. Es preveu que s’actuï al barranc de Can
Solà Gros, en els recs que hi ha als accessos de Malavella
Park i a la riera de Can Noguera de Can Carbonell. Durant
el març la mateixa brigada va netejar lleres de recs al nucli.
Les tasques de prevenció d’incendis consistiran en netejar
parcel·les municipals del Llac del Cigne.
Fruit del conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal,
enguany Caldes també ha disposat d’una brigada de jardiners a l’abril, i n’hi haurà una altra de paletes durant vuit
dies al juny.
Aquestes tasques es realitzen en el marc del programa de
Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), destinat a persones majors de 45 anys aturades
i no perceptores de cap prestació social.
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Es renova la flota de vehicles de la brigada

Els cotxes dels que disposava la brigada tenien ja més de
20 anys i estaven en molt mal estat. És per això que s’han
comprat diferents vehicles per oferir un millor servei, fer que
els treballadors es desplacin més segurs i a més contribuir
en la cura del medi ambient. Val a dir, que en la línea
mediambiental tamé s’ha adquirit un cotxe elèctric per fer
desplaçaments pel nucli del municipi.
S’ha comprat una furgoneta Nissan NV300, un tot camí
Dacia Duster, i un Nissan NV200e, que és un cotxe elèctric.
A més, fa poc que Caldes de Malavella disposa d’un punt
de càrrega per a vehicles elèctrics, pel que la voluntat del
consistori és anar cap a aquest tipus d’automòbils.

Servei d’intermediació d’habitatge

L’habitatge és una necessitat bàsica i ha sigut un dels
àmbits més afectats durant els últims anys al nostre país,
la crisi financera i la manca de polítiques destinades a
la creació d’habitatge públic, s’han ge- nerat situacions
d’emergència social deixant a moltes famílies en exclusió
residencial, sense habitatge ni accés a un.
Caldes de Malavella no ha quedat exclosa d’aquesta situació i moltes famílies s’han vist abocades a situacions
extremes.El SiMH és un recurs ofert per l’Ajuntament a les
persones residents del municipi de Caldes de Malavella
on s’assessora en temes relacionats amb l’habitatge. Actualment està gestionat per la Fundació Ser.Gi, i hi treballa
una tècnica a 20 hores setmanals.
El servei ofereix assessorament en impagaments de rendes de lloguer o quotes hipotecàries, mediació amb
propietaris/es, intermediació amb entitats bancàries i
acompanyament en la cerca d’habitatge. Intentem oferir
el suport i la informació necessària perquè les persones
puguin resoldre la seva situació. Treballem coordinats
amb els diferents recursos del municipi per tal de generar
vies de sortida alternatives. El servei està ubicat a les
dependències de Serveis Socials al Carrer Vall-Llobrega
s/n, qualsevol persona que vulgui accedir-hi ha de demanar hora a Serveis Socials.

La nova campanya contempla el problema dels excrements d’animals. El tríptic aconsella que abans de sortir
de casa s’agafi el necessari per a la retirada dels excrements i recomana dur els gossos a passejar en una zona
adequada. Els excrements s’han de llençar al contenidor
gris i les sancions volten els 150€. Una altra problemàtica
tractada és la brossa i les deixalles. És important deixar-ho
tot al conenidor correcte i no llençar-ho per terra. El tríptic
aconsella la utilització dels contenidors de reciclatge. Hi
poden haver sancions en aquest cas de fins a 200€. En
una línia semblant la campanya també repassa la problemàtica dels mobles, trastos vells i restes vegetals. Els
residus voluminosos no es poden deixar a la via pública ni
fora de llocs autoritzats, s’han de deixar a la deixalleria.
Es disposa d’un servei municipal de recollida de mobles i
trastos el darrer dimecres de cada mes. Només cal trucar
a Nora al 872 012 018. Si no, cal anar a la deixalleria,
visitar-la té premi! Podeu gaudir de fins un 15% de bonificació en la vostra taxa d’escombraries. Caldes ben neta,
també depèn de tu.

Arriben les tardes kreActives!

L’espai jove Ca la Romana té un nou servei socioeducatiu:
les tardes kreActives.
Aquest és un servei d’acompanyament educatiu, lúdic, formatiu i preventiu que oferim als joves i famílies de Caldes
de Malavella. El període d’inscripcions ja està obert i cal
formalitzar les inscripcions al mateix Espai Jove amb el formulari que trobareu a la web de Ca la Romana (http://
espaijove.caldesdemalavella.cat) i les fotocòpies dels DNI’s
del jove i el tutor/a.
L’objectiu és oferir un espai on es treballin diferents aspectes
de la vida dels i les joves, a través del lleure, la participació, l’autogestió i les formacions educatives.
Aquest s’ofereix dos dies a la setmana, els dimarts i dijous
de 16h a 19h, com a espai tancat a un grup de 10 joves
d’edats entre 12 i 14 anys.
La prova pilot d’aquest curs 2018 – 2019 s’iniciarà el proper
5 de març fins el 13 de juny, a partir del curs vinent 2019
-2020 d’octubre a juny. Anima’t! Les places són limitades.

100 anys de lluita: un segle d’heroïnes
anònimes de Caldes

En el marc dels actes organitzats pel dia 8 de març, des de
l’Espai Jove Ca la Romana es va presentar el dissabte 16
de març l’exposició “100 anys de lluita: un segle d’heroïnes
anònimes de Caldes” al casino municipal del poble.
Aquesta exposició l’ha preparat un grup de joves feministes
del poble: Triple A.
Amb l’exposició, han donat veu a diferents nenes, joves i
dones de Caldes anònimes que expliquen les seves experiències com a dones, valoren la seva educació, el fet de
tenir fills, la seva orientació o identitat sexual, etc., acompanyades per imatges de nenes, joves i dones que hi han
volgut col·laborar. L’exposició va estar disponible fins al 21
de març.

El projecte Rutes per Caldes combat el
desarrelament

Del 19 al dijous 28 de març s’ha dut a terme una nova
edició del projecte Rutes per Caldes. Des de l’Escola Sant
Esteve es va començar aquest projecte ara fa 9 anys per
combatre el desarrelament d’alguns nens i nenes que viuen
a les urbanitzacions i que no estan familiaritzats amb les
activitats que es fan al poble, tampoc amb la cultura i patrimoni caldencs.
Durant una setmana, l’alumnat del Sant Esteve treballa les
diferents àrees curriculars a través de l’eix transversal del
poble. Al llarg de la setmana s’han fet diferents visites històriques, s’han visitat els balnearis, s’han dibuixat edificis
emblemàtics caldencs, també s’ha visitat l’embotelladora
de Vichy Catalan i fins i tot els alumnes de 3r van poder
entrevistar l’alcalde Salvador Balliu, tot protagonitzant un
ple infantil.
Aquesta iniciativa d’innovació i inclusió social ha estat reconeguda recentment per la Generalitat de Catalunya com
a projecte d’innovació educativa i és una fita aconseguida
per tota la comunitat educativa. A més, dins del projecte
també s’ha engegat aquest curs un projecte instagramer
amb el mateix nom.

AQUAE
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Es celebren les Jornades Musicals

Cada any es celebren les Jornades Musicals. Al llarg
d’una setmana els alumnes pugen a l’escenari cada dia
per mostrar tot el que han après durant el curs.
Del 25 de març al 4 d’abril els alumnes del Servei d’Educació Musical de Caldes poden presumir de tot allò que han
anat aprenent al llarg del curs. Com a novetat de l’edició
d’enguany, els concerts no només s’han fet al teatre municipal, sinó que també s’han dut a l’escola Sant Esteve dins
el seu horari lectiu. Al llarg de les jornades cada dia a les
18:30 h hi ha concerts al teatre. Aquests dies s’han fet concerts al teatre protagonitzats pels alumnes de guitarra, piano,
saxo, conjunt instrumental i bateria.
Aquest any s’ha engegat un nou projecte tot anant a tocar a
l’escola Sant Esteve tot
col·laborant amb el centre i l’Ajuntament. Es preveu que l’any
vinent l’escola Benaula també es pugui sumar a la iniciativa.
Els professors Iñaki Caparrós, Marcel Alà, Robert Gazquez
o Victor Peralta han ofert als nens concerts de guitarra elèctrica, guitarra clàssica i baix elèctric, també de violí, bateria o
batucada. També s’han ofert concerts de vent, concerts sobre
el món sonor, o concerts de diferents estils musicals. Aquesta
és una aposta per acostar el llenguatge musical als joves del
poble.

N O T Í CI E S BRE U S

Trobada de gent gran

La trobada l’organitza l’Esplai Gent Gran La Caixa, l’Associació de la Tercera edat de la Casa Rosa i el Consell
Consultiu de la Gent Gran amb el suport de l’Ajuntament.
El 21 de març al matí prop de 200 persones van arribar
a Caldes de Malavella per participar a la trobada de gent
gran A les 9:30 h els assistents van poder agafar forces tot
esmorzant, després es van fer tres grups per tal de realitzar
diferents visites guiades per Caldes de Malavella. Dues de
les tres rutes es van fer pel nucli del municipi, visitant els principals atractius i també la planta embotelladora de Vichy
Catalan. En canvi, la tercera ruta, la més llarga, anava i tornava de Franciac. En aquest cas es va poder entrar també
a la capella de Franciac.
La caminada va acabar al voltant de les 14 h del migdia al
Balneari Vichy Catalan. Després de fer un tast de productes
Vichy es va poder degustar un menú fet per a l’ocasió i la
vetllada va acabar amb música i ball en directe.

8M, dia internacional de la dona

Del 4 al 8 de març a l’institut es va fer una exposició que
duia per nom “és la meva responsabilitat” a càrrec de l’empresa Igualtat Creativa. El mateix 8 de març es va fer una
aturada a l’Ajuntament per llegir el manifest. El 10 de març
la Xarxa de dones va preparar el cinefòrum de la pel·lícula
Las Sufragistas amb debat posterior i el 16 de març les
joves de Triple A van oferir una exposició.
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El trastorn de l’espectre de l’autisme és un trastorn d’origen
neurobiològic que afecta a la configuració del sistema nerviós i al funcionament cerebral, ocasionant dificultats en
dues àrees principalment: la comunicació i interacció social, i la flexibilitat del pensament i la conducta. En l’actualitat
no està determinada la causa que explica l’aparició del
TEA, però sí la forta implicació genètica en el seu origen. El
2 d’abril es celebra cada any el dia mundial de conscienciació de l’autisme. Centenars d’edificis importants d’arreu
del país es van tenyir de blau en motiu d’aquesta diada.
A Caldes de Malavella les termes romanes també es van
sumar a la causa.

Prohibit fer foc fins a l’octubre

Millores al teatre municipal

Es posen cortines noves i se’n reparen les existents. També
es fan tasques de millora al paviment de l’escenari.
S’estan fent tasques de millora i manteniment al Teatre municipal de Caldes. S’ha posat cortinatge de boca de l’escenari, també noves cortines pel control de la il·luminació
a la platea i a l’amfiteatre. Aquesta millora permetrà que
el que passi a cametes no interfereixi en l’actuació, tot col·
locant unes guies corbades i unes cortines dobles de tela
ignifuga de color negre. També s’ha reparat el cortinatge
lateral interior de l’escenari i es millora l’acabat de la tarima
de l’escenari. A l’escenari s’han retirat els claus i visos, s’han
segellat les juntes i forats, s’ha polit i pintat el paviment amb
ampliació de dues capes de pintura ignífuga de color negre
amb acabat setinat.
Aquestes millores tenen un cost de 5.957,07€ IVA inclòs.

Les termes romanes tenyides de blau per
l’autisme

Feliç Sant Jordi!
L’escola Sant Esteve s’omple de princeses!

Ja fa cinc anys que des de l’Escola Sant Esteve treballen
cada any un motiu diferent de Sant Jordi per fer una exposició temàtica i així guarnir el centre educatiu els dies que
volten la diada del llibre i la rosa. Aquest any la temàtica
escollida ha estat les princeses i els treballs exposats podien
fer-se individualment pels alumnes de l’escola o podien ser
treballs fets en família. La setmana del 23 al 26 d’abril, dins
l’horari lectiu del centre, s’han pogut veure princeses amb
cabells de corda, fetes de cartró, dibuixades, de goma eva,
roba o en format mural... la imaginació no té límits!

El 23 d’abril una desena de parades de roses i llibres van
omplir la Plaça de l’Església de curiosos. La floristeria i les
llibreries locals, també entitats i fins i tot centres educatius
van ser-hi presents amb les seves parades. Tothom va poder
comprar el seu llibre i la seva rosa durant la jornada. A la
tarda de la diada es van repartir els premis del 16è concurs
de Microliteratura Joaquim Carbó, enguany dedicat a l’artista plàstica Carme Raurich. Es van poder sentir tots els relats
guanyadors al Casino. Tot seguit en Safrà i en Serafí van fer
seva la tarda amb l’espectacle infantil. La Cobla Principal
de l’Escala va tancar la jornada amb sardanes a la Plaça
de l’Església entre llibres i roses.

Per evitar incendis forestals fins a mitjans d’octubre no es
pot fer foc en terrenys forestals o en 500 metres al voltant.
Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, queda totalment prohibit fer foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies
arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta. No es
pot: encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina
en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls,
marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre
de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les
urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes
d’obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura. Llençar objectes encesos.
Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol
mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc. Llançar coets,
globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. La
utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies
de comunicació que travessin terrenys forestals.
Amb tot, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació pot autoritzar, extraordinàriament, fer determinats
treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal.
Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.
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Millora de la recollida selectiva a Caldes

Els alumnes de 4t d’ESO pugen a l’escenari

El passat 11 d’abril al vespre els alumnes de 4t d’ESO van
oferir una obra de teatre per recaptar diners pel viatge de
final de curs.
Els alumnes de 4t han preparat des de les matèries de Tutoria i també des
de Cultura i valors l’obra de teatre “Pares i fills” sota el
guiatge de la professora Cristina Martín. Preparar una obra
de teatre i representar-la és un treball que habitualment es fa
amb l’alumnat de 4t.
Des de l’institut “Ens sembla un projecte engrescador pels
alumnes que requereix molta dedicació i temps de preparació per part de tots els implicats: professorat i alumnat.” El projecte permet treballar la cohesió del grup, la responsabilitat
i el compromís, l’empatia i les expressions verbal i corporal,
entre moltes altres coses. El tema de l’obra d’aquest curs ha
estat l’Adolescència vista des dels mateixos adolescents i vista
des del punt de vista dels adults. Ha estat un molt bon treball
en què l’alumnat s’hi ha implicat moltíssim, ha estat un procés
de treball molt enriquidor i el resultat final ha estat molt bo.

Caldes acull una nova edició del MIC

La passada Setmana Santa les instal·lacions esportives van
acollir una edició més del MIC. Pel que fa el futbol una
trentena d’equips van passar pel camp, on s’hi van disputar
24 partits. Es van poder veure equips internacionals com
el francés Belfortaine FC, el Cambridge United Shadows
Scholars o l’Atletico Lusaka provinents de l’Àfrica. No van
faltar el RCD Espanyol, el Valencia CF, el Sevilla FC o la UE
Llagostera, entre d’altres. També hi van participar equips
locals com la UE Caldes, la UE Figueres, el Gironès Sabat, PalauTordera o els femenins Fontsanta Fatjó, Pontenc,
Futfemtalents o ENFAF. El Mic Basketball també va fer aturada al pavelló municipal, que va acollir 16 partits. Es van
veure sobre el parquet equips com el Brainers Basket Academy, AIK Basket o el Chisz Lions. També d’altres més locals
com Girona Basket, el Barça CBS, el CB Sant Feliu, CESET
Girona o Bisbal Bàsquet entre d’altres. El Benjamí B de la
UE Caldes també va participar al torneig internacional Sant
Jaume, assolint la 3a posició. Felicitats!
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Com carregar el teu vehicle elèctric?

Tens un vehicle elèctric? Saps com utilitzar el nou punt de
càrrega per a vehicles elèctrics? En aquesta notícia te’n
donem els detalls!
A la Plaça dels Donants hi trobareu un punt de càrrega
per a vehicles elèctrics. Aquest és un equip de recàrrega
vertical que permet la possibilitat de carregar dos vehicles al mateix moment reduint així l’impacte visual. Hi ha
dues maneres de fer funcionar aquest punt de càrrega. Per
una banda podeu demanar una targeta registrada per a
aquest ús. A les Oficines d’Atenció al Ciutadà els donaran
tota la informació per poder-vos donar d’alta al Servei.
També podeu descarregar-vos l’aplicació mòbil EvCharge
I registrant-vos hi. L’ús d’aquest punt de càrrega de vehicles
elèctrics suposa una disminució important de CO2 a l’atmosfera, tenint cura així del Medi Ambient. El futur passa
per tenir cada vegada més vehicles elèctrics i Caldes de
Malavella està preparat per rebre aquestes noves tecnologies.

Durant l’any 2018 a Caldes es van recollir un total de
4.739 tones de residus, un 5,8% ,més que el 2017, de les
que se n’ha aconseguit reciclar un 32%; cal tenir en compte
que l’any 2016 estàvem al 27%. Tot i això, aquests valors
encara queden lluny del 60% que marca com a objectiu
el Pla PRECAT 2020. Així doncs, encara hi ha molta feina
per fer.
L’orgànica és la que ha augmentat més (un 25,5%) gràcies a la prova pilot de recollida porta a porta de fracció
vegetal a Can Solà Gros i les campanyes adreçades a
la població, i a establiments comercials i de restauració.
A més, la qualitat d’aquesta fracció és molt bona, amb
només un 3,73% de materials impropis (la mitjana comarcal d’impropis és del 4,69%). Per altra banda, el paper i
cartró recollits selectivament s’ha incrementat en un 10,5%
(s’han posat més contenidors a Can Carbonell també per
evitar desbordaments), els envasos lleugers un 16,2% i el
vidre un 35,9%, el major creixement des del 2010. La
recollida de trastos de l’últim dimecres de mes també s’ha
incrementat un 37,8%. Tot i això, encara es troben molts
abocaments incontrolats, algun dels quals han pogut ser
sancionats.

Més fibra òptica a Caldes de Malavella

La Fibra Òptica ja s’ha desplegat a gairebé tot Caldes
de Malavella, només falta acabar de passar el cable a
Can Carbonell i fer passar la fibra al Turist Club, un cop
acabin les obres d’urbanització.
Actualment a Caldes de Malavella hi ha punts de connexió
de la xarxa oberta de Fibra Òptica de la Generalitat i també hi ha desplegaments d’empreses privades que possibiliten que tots els ciutadans de Caldes tinguin la possibilitat de
contractar fibra a les seves llars. Tot Caldes de Malavella
disposa a aquestes alçades de fibra òptica a excepció de
Can Carbonell que s’està passant el cable i el Turist Club,
on actualment s’estan fent les obres d’urbanització i amb
les reformes es passaran els tubs necessaris per poder fer
el desplegament. Properament Can Carbonell ja podrà realitzar les primeres altes a les empreses que han desplegat
el servei, és el cas d’Adamo i Més Wifi. En les properes
setmanes la totalitat de veïns d’aquesta urbanització, és la
que falta per fer el desplegament a excepció del Turist Club,
podran ja gaudir de connexió a Internet a gran velocitat.

Subvenció per redactar un Pla d’acció del
Patrimoni

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a la
redacció d’un Pla d’acció del patrimoni com a dinamitzador econòmic i comercial de Caldes de Malavella. Aquesta
subvenció permetrà contractar els serveis d’un professional
per a la redacció d’un document estratègic que haurà de
definir i implementar un pla d’acció que ajudi al desenvolupament de l’activitat comercial i econòmica del municipi a
partir del patrimoni cultural existent.

La volta al món en 80 vides

Entre la Biblioteca Municipal i Ca la Romana, iniciem un
nou projecte sota el nom “La volta al món en 80 vides”
Serà un espai per compartir experiències dels joves del poble en forma d’entrevistes, conduïdes per la Xènia Casanovas, jove periodista de Caldes.
La idea és donar veu a tots/es aquelles que hi vulguin participar, explicant les seves experiències de vida, els seus hobbies, els viatges, la seva professió o qualsevol particularitat que
els caracteritzi. L’objectiu és compartir coneixement i donar
valor a la persona entrevistada, posant paraules al que fan
i essent reconeguts pel poble de Caldes. Les entrevistes es
faran a la Biblioteca Municipal cada dos mesos, amb la
intenció de vincular-ho a la lectura de llibres relacionats amb
les entrevistes i llocs del món seleccionats pels entrevistats.
El passat 24 de maig es va fer la primera sessió de l’activitat.
Vam poder parlar amb Júlia Riera i Aina Quintana, que es
dediquen al món del cinema i fan curts. Van poder explicar
com funcoina la indústria. Felicitats per tots els vostres èxits!

Es restauren les partitures del Mestre Mas Ros

La família del Mestre Mas Ros, per evitar el deteriorament
de les partitures del músic, han decidit aportar aquest material a l’arxiu comarcal de la Selva per tal de restaurar-lo i
poder-lo conservar. Aquestes partitures són relíquies, ja que
es tracta de les partitures originals que va escriure el mestre
Mas Ros de finals del segle XX. Primerament es digitalitzarà
tot el material per no perdre’n el contingut, es classificarà
per identificar cada peça musical i finalment, per evitar un
procés de degradació major, es posaran els fulls en unes
carpetes amb paper de conservació permanent. Tot plegat
es guardarà a l’Arxiu Comarcal en unes condicions de clima i temperatura òptimes, a l’espera que hi hagi un equipament per emplaçar-hi l’arxiu municipal i fer que les partitures
tornin al poble.
Francesc Mas i Ros (Caldes de Malavella 1901 - 1985)
va ser un compositor amb una obra molt extensa i de gran
popularitat en el món sardanístic, havent composat una cinquantena de ballables i prop de 250 sardanes que Avui en
dia encara podem sentir a molts aplecs.
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El president Torra visita l’espai Aquae

L’espai Aquae és un espai museogràfic d’exposició i recerca de tot allò que té relació amb la història de Caldes.
El dimarts 21 de maig el president de la Generalitat Quim
Torra va visitar l’Espai Aquae de Caldes de Malavella. És
un espai museogràfic d’exposició i recerca de tot allò que
té relació amb la història de Caldes. Al voltant d’un quart
de sis de la tarda el president de la Generalitat, Quim Torra,
arribava a la Plaça de l’U d’Octubre de 2017.
L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, juntament amb el seu equip de govern rebien al President, acompanyat també del delegat del Govern a Girona, Pere Vila.
Després de la rebuda Torra signava el llibre de visites al
consistori i va atendre als mitjans de comunicació desplaçats per a la ocasió.
Especialistes de l’Institut Català de Paleocologia Humana
i Evolució Social, que són els responsables de les excavacions arqueològiques al Camp dels Ninots que es fan
cada any per aquestes dates, han mostrat l’espai, on tots
els continguts exposats incideixen directament en el paper
que juga l’aigua en la configuració del patrimoni natural i
cultural del municipi. L’Espai aquae ja està acabat, i ben
aviat es procedirà a la seva inauguració.
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Projecte Erasmus per mestres a la Benaula

Mestres de Finlàndia visiten l’escola la Benaula dins del seu
projecte Erasmus, d’intercanvi d’experiències amb La Benaula.
Els mestres de l’escola La Benaula han presentat un projecte
Erasmus per conèixer i aprofundir en el treball cooperatiu,
estudiant i visitant diferents països europeus.
Una de les visites va ser a Finlàndia de l’1 al 7 d’octubre, a
la ciutat de Kokkola, on es va conèixer el funcionament de
l’escola Mantykankaankoulu.
La setmana del 13 al 17 de maig les mestres d’aquesta
escola van visitar Caldes. Per ambdues parts aquest ha estat
un intercanvi molt profitós!

L’Escola Sant Esteve es posa guapa

És el tercer any que l’escola impulsa aquesta activitat de
cohesió per a tota la comunitat educativa.
Durant tot el matí del dissabte 11 de maig pares, mares, alumnes i professorat han pintat una paret de l’escola Sant Esteve.
L’activitat entra dintre del projecte “Escola posa’t guapa” i és el
tercer any que es fa. Com a novetat, aquest any també s’ha
destinat un espai perquè els alumnes de sisè, que ja deixen
l’escola aviat, puguin deixar la seva empremta al pati.
Des de l’escola es buscava una activitat que cohesionés tota la
comunitat educativa. La direcció de l’escola ha cregut oportú
encarar el disseny d’aquest any, el disseny és de la família Artells, als jocs alternatius. L’escola impulsa aquest tipus de lleure
a les hores del pati i s’ha buscat defugir dels tradicionals esports com pot ser el futbol a l’hora del pati, apostant per altres
jocs com el dòmino o les bitlles.
L’Ampa de l’escola hi posava l’esmorzar i l’ajuntament de Caldes de Malavella el material per dur a terme l’activitat.

Trobada d’empresaris
Campanya solidària de l’Associació de Comerç

La campanya d’aquest any anava dirigida a infants amb
dificultats i risc d’exclusió social que cursen els seus estudis
a les escoles caldenques.
El passat dijous 23 de maig va tenir lloc a Cal Ferrer de la
Plaça, l’acte d’entrega del material comprat gràcies a la
campanya solidària de l’Associació de comerç de Caldes
de Malavella, que té el suport i la col·laboració de l’Obra
Social “La Caixa”.
Enguany, els diners de la campanya s’han adreçat a les
dues escoles del municipi i anava dirigida als infants amb
dificultats i risc d’exclusió social. Cada escola ha pogut
escollir el material destinat a aquests infants i s’ha comprat
a les botigues membres de l’Associació de comerç.
A l’acte d’entrega hi varen assistir representants de l’Associació de comerç de Caldes, de la Federació de comerç
de la Selva, de l’Escola Benaula i Sant Esteve, els Regidors
de Promoció Econòmica i Educació de l’Ajuntament i representants de l’Oficina CaixaBank de Caldes.
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Caldes de Malavella va acollir el passat 21 de maig la 1a
trobada d’empresaris del projecte Microxarxes de comerç
local, una iniciativa promoguda pel Consell Comarcal que
es duu a terme a 10 municipis de la comarca i que té per
objectiu crear dinàmiques de cooperació i treball en xarxa
entre petits empresaris dels sectors serveis i comerç per tal de
generar microxarxes de treball entre ells i ajudar-los, així, a
consolidar les seves activitats empresarials.
Els objectius que es plantegen amb el projecte són donar a
conèixer entre els petits empresaris d’un municipi els serveis
que cadascú ofereix, per tal d’analitzar les possibles sinergies que es puguin generar entre ells, fomentar la cooperació empresarial entre aquests empresaris i transferir i ampliar
aquestes microxarxes de serveis amb empresaris de la resta
de la comarca.
El dimarts 25 de juny està prevista una segona trobada conjunta amb tots els empresaris per tal de posar en comú necessitats i oportunitats amb els tipus de serveis que ofereix
cadascú, amb l’objectiu de buscar sinergies i possibilitats de
cooperació entre ells.

70è aplec de la sardana

El 70è aplec de la sardana es va dedicar a l’Agrupació
d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines que
aquest any fa 50 anys. L’aplec va ser un èxit amb molts
participants vinguts d’arreu.
L’aplec de la sardana d’enguany es va dedicar a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes que arriba al mig segle de vida.
Per celebrar aquesta efemèride es va estrenar una sardana
composada pel músic caldenc Antoni Mas.
Al matí i a la tarda balladors d’arreu van omplir el Parc
de la Sardana per ballar sardanes interpretades per les
cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove, Reus Jove i Ciutat de
Terrassa. Al vespre la festa es va traslladar a la Plaça de
l’Ajuntament. De fet, en aquesta edició i per commemorar
el 70è aniversari, es va decidir incorporar una quarta cobla: la Ciutat de Terrassa que va participar a la tarda a
l’Aplec.
Totes les sardanes que es van interpretar estaven vinculades a alguna població que també organitza l’Aplec de la
sardana al seu municipi.

Resultat del concurs de dissenys de
FMCaldes19

Nova edició de la donació de sang

També hi havia dues màquines per recollir plasma, és un
teixit molt demandat.
El divendres 10 de maig Caldes de Malavella va acollir
una nova edició de la donació de sang. En total més d’una
norantena de persones van acostar-se al casino municipal,
pel que es van recollir 73 bosses de sang, 8 de plasma i hi
va haver 10 oferiments, a més de 4 nous donants.
En aquesta edició es fomentava la donació de plasma. El
plasma ajuda a aturar hemorràgies en els accidents greus,
i serveix per fabricar medicaments, per exemple, per a malalties relacionades amb la coagulació de la sang, com
ara l’hemofília.

El passat dimecres 15 de maig a les 19h, es va reunir el Jurat del concurs a l’Espai Jove, format per 10 representants
dels Joves Intrèpids, la regidora de Festes i la dinamitzadora juvenil de l’Espai Jove.
Després de valorar les 16 candidatures, tenint en compte les
bases del concurs, per unanimitat, es van seleccionar els 3
guanyadors/es:
- Guanyador/a del concurs: amb el pseudònim Mishiu, serà
el disseny que s’utilitzarà per les samarretes i el got de la
Festa Major, i el dissenyador ha guanyat 200€!
- 2n classificat/da: amb el pseudònim Llavor, ha guanyat
un sopar per a dues persones i dues consumicions al Sopar
Informal de Festa Major.
- 3r classificat/da: amb el pseudònim JB amb cola, ha guanyat un sopar per a dues persones i dues consumicions al
Sopar Informal de Festa Major.
A la resta de participants, us agraïm les vostres candidatures
i us animem a presentar-vos-hi en les properes edicions!
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Enhorabona Paula Padilla i Sergi Giménez!

El passat dimarts 19 de març van rebre un reconeixement
per les fites aconseguides el 2018.
Els caldencs Paula Padilla i Sergi Giménez han estat guardonats amb el Reconeixement Joves Promeses de l’Esport Gironí
2018. La Paula Padilla és l’actual campiona de Catalunya
en la modalitat de cursa de llarga distància dins de les curses
d’orientació. Actualment forma part de l’equip Aligots, Club
Esportiu de Curses d’Orientació. Per la seva part el Sergi
Giménez, de la Federació Catalana de Pesca esportiva i càsting, va ser guardonat per haver quedat campió d’Espanya
en la modalitat de Llençat mar costa. Enhorabona esportistes!

Felicitats Escuderia Malavella!

Els dies 15 i 16 de març es va disputar el 67 Rally Moritz
Costa Brava, puntuable per als campionats d’Espanya i de
Catalunya.
A l’apartat de Regularitat, l’Escuderia Malavella va tenir una
actuació molt destacada, amb el triomf de l’equip caldenc
format per Toni Verdaguer i Meius Mora amb el seu Porsche
944 Turbo, guanyant tant en el Campionat d’Espanya com
en el Català. L’altre equip caldenc de l’Escuderia, el format
per en Pepe López Sobrado i Gerard Ferrer amb el seu VW
Sirocco van aconseguir un meritori setè lloc.
En el Campionat d’Espanya també hi ha la classificació d’Escuderies que després d’aquesta prova l’encapçala l’Escuderia
Malavella amb 19 punts, seguida per SEAT Coches Historicos
amb 18 i Escuderia Mediterranea amb 13. Moltes felicitats!
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Quatre caldenques fan 100 anys aquest 2019

Caldes de Malavella és un poble amb una gran qualitat
de vida, prova d’això són els aniversaris centenaris que es
celebren. Aquest 2019 quatre dones fan 100 anys.
A Caldes de Malavella hi ha 7.458 habitants, dels quals
252 són majors de 85 anys. Aquest 2019 hi ha quatre
veïnes del municipi que fan 100 anys.
L’Ajuntament cada any fa entrega d’un ram de flors a les
persones més grans del poble, però quan un veï o veïna
és centenari/a també es demana una medalla centenària
personalitzada a la Generalitat de Catalunya.
Per l’alcalde, Salvador Balliu “A Caldes tenim una molt
bona qualitat de vida, per a nosaltres és un orgull tenir quatre dones centenàries al poble, i seguir entregant regals i
reconeixements a gent gran. A més són quatre dones que
es troben en un estat de salut envejable.” El batlle també ha
volgut assenyalar que “Des de l’Ajuntament seguim treballant per fer que Caldes sigui un poble tranquil i confortable,
que tingui totes les facilitats i condicions per ser un lloc on
viure-hi bé molts anys”.
El passat divendres, 12 d’abril, es va celebrar el dinar de
germanor de la gent gran. Aquesta és una festa que tradicionalment organitza cada any l’Associació de Gent de la
Tercera Edat de la Casa Rosa. En aquesta diada l’Ajuntament fa entrega d’un ram de flors a les persones més grans
del municipi. En aquesta edició, però s’han pogut repartir,
a més, les medalles centenàries que atorga la Generalitat a
petició del consistori.
Aquestes medalles volen agrair a la persona centenària la
tasca feta per Catalunya al llarg de la seva vida. És una
medalla personalitzada i acompanyada d’una carta de
l’Honorable conseller Chakir El Homrani.
La Lola Casellas fa 100 anys a l’agost, i se li va fer entrega del reconeixement en mà i al seu domicili. La Josefa
Gambin, que va passar al segle de vida el passat 30 de
març, va rebre les flors el mateix dia del seu aniversari. Ella
i també la Mercedes Carré van participar a la sortida del
dia de la vellesa, on es va fer una excursió a la Granja Mas
Bes i També hi havia dinar i ball. Va ser abans de ballar
que l’alcalde Salvador Balliu, amb la regidora de gent gran
Gemma Alsina, van fer entrega de les medalles. Resta entregar properament el mèrit a Encarnació Bou, que viu en una
residència.Per molts anys!
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El Club Volei Joves de Caldes juga un partit
internacional

Un equip de volei americà va posar-se en contacte amb el
Club Volei Joves de Caldes per fer un amistós, aprofitant
una estada que feien a prop.
El passat 14 de març l’equip juvenil del Club Volei Joves de
Caldes va disputar un partit internacional contra el The Kings
Academy de South Carolina d’Estats Units. Les americanes es
van posar en contacte amb el club per tal de disputar l’amistós aprofitant una estada que feien a prop. La trobada, que
es va disputar a mode d’entrenament, va suposar una molt
bona experiència per les caldenques que van poder gaudir
del volei tal com es juga a l’altra punta de món.
Les visitants van aprofitar l’avinentesa per presentar el campus d’estiu de Volei que organitza L’Arcada Camps.
La trobada va acabar amb un pica pica amb menjar tradicional català, com és pa amb tomata i fuet, entre d’altres.
El partit, tot i que no va ser favorable per a les locals, va
suposar un plus d’experiència per tal de perfeccionar la
tècnica de joc, i també l’anglés! Well done!
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El projecte Eduquem en Valors resulta premiat
El 3 de maig va tenir lloc a l’Auditori de Girona la IV Gala
Valors en reconeixement als equips i als esportistes que en
les seves participacions a les activitats organitzades pels
consells esportius han destacat pel seu joc net. En aquesta
gala es va fer un especial reconeixement al projecte Eduquem en Valors, impulsat per l’Escola Esportiva Municipal
(coordinada per l’empresa tot Oci) i l’Ajuntament de Caldes
de Malavella.
El projecte Eduquem en Valors vol estimular les bones conductes sobre el terreny de joc impulsant valors com l’autoestima, l’esforç, l’esportivitat i el respecte, la igualtat i pertinença al grup. El programa s’ha implementat inicialment a
l’Escola Esportiva, als grups de 8 a 12 anys i ha tingut una
molt bona acollida. El programa Eduquem en Valors, que
compta també amb la participació d’un equip de psicòlegs
esportius, contempla els valors en tota la comunitat educativa (infants, tècnics i famílies). Moltes felicitats!!

I M AT GE S C A RNAVA L

I M AT G E S CARN AVAL

Els Pimpons de Platja d’Aro, Akalidae de Caldes
de Malavella i Tramuntana de Sant Feliu, els
grans premiats de la Rua de Carnestoltes de
Caldes de Malavella
El dissabte 9 de març a la tarda es va celebrar la Gran Rua de Carnestoltes que va
aplegar una trentena de comparses i més de 2000 persones ballant pels carrers del
municipi.
30 comparses han participat en
la rua de Carnaval de Caldes de
Malavella aquest dissabte, 9 de
març. La rua ha començat puntual
a les 17 h de la tarda i ha durat prop
de tres hores. La festa ha seguit al
Pavelló on, com estava previst, hi
ha hagut ball i bar a preus populars.
Tot i ser tan sols la cinquena edició
del Carnaval caldenc, aquest és molt
multitudinari, perquè es calcula que
haurien desfilat més de 2.000 persones.
Les comparses han vingut de diferents municipis com: Sant Feliu de
Guíxols, Castell Platja d’Aro, Platja d’Aro, Santa Cristina o Palamós,
també de Caldes de Malavella.
Al voltant d’un quart de deu del
vespre, l’Ajuntament ha fet l’entrega de premis del concurs, on s’han
repartit premis de fins a 300€ en les
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diferents categories del concurs de
carrosses i comparses.
Pel que fa a la categoria de carrossa gran, els Pimpons de Platja d’Aro
s’han endut el 1r premi (300€), els
Benpartis de Sant Feliu de Guíxols
s’han endut el segon (150€).
Quant a la categoria de carrossa petita els premis han quedat a casa amb
els Akalidae en primer lloc (200€) i
els Embarrakaldats en segon (100€).
Els Embarrakaldats, organitzadors
amb l’Ajuntament de Caldes de la
Rua, també van aconseguir la tercera i primera posició als carnavals de
Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro
respectivament.
El primer premi de comparsa ha estat pels Tramuntana de Sant Feliu de
Guíxols (200€) i el segon pels Indomables i punt, de Sant Feliu també
(100€).

Abans de repartir aquests premis,
s’ha agraït la participació a les colles
caldenques amb l’entrega d’un pernil i un pa gegant a cada una d’elles.
L’Associació de Comerç de Caldes
també ha repartit premis infantils a
les millors disfresses individuals.
Des de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella es vol agrair especialment
el suport als Embarrakaldats, sense
els quals aquest Carnaval no hauria
estat possible. També al jurat, al presentador que ha dinamitzat la rua,
a la Policia, que ha coordinat la rua
amb total eficiència i amb sentit de
l’humor, a les cosidores que han vestit el jurat, a la brigada i als voluntaris per adequar el poble per rebre
la festa.
Gràcies a tots per fer-ho possible!
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I M AT G E S F IRA DE L A T E RRA

La Fira de la
Terra, tot el cap
de setmana
El passat 16 i 17 de març
es va celebrar a Caldes de
Malavella la Fira de la Terra.
La gran novetat de la Fira de la Terra
d’enguany és que les activitats s’han
allargat tot el cap de setmana. El 16 i
17 de març el municipi es va omplir de
gossos i cavalls, també de molts visitants. El divendres el centre veterinari
Uetus i Caniescola va fer la prèvia de la
fira oferint una xerrada-taller al Casino sobre la cura dels animals. Dissabte
al recinte firal s’hi van fer exhibicions
de doma i carrusel, també es va donar
una segona oportunitat als gossos amb
la passarel·la Adopta’m i es van repartir
els premis del Canicaldes, entre d’altres. Les activitats esportives van ser
les activitats estrella de diumenge: el
canicròs + marxa popular solidària, el
concurs d’obstacles: enganxes, la prova
puntuable per al campionat d’espanya
d’agility, juntament amb l’exhibició de
les unitats canines de les policies locals
i la tradicional desfilada de cavalls i benedicció dels animals. Al llarg del cap
de setmana també hi va haver tallers,
passejades amb poni o bar gràcies al
Club Patí Caldes, entre d’altres.
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IM AT G E S F E S TA DE L A M AL AV E L L A

Màxima afluència de gent els dies de la Festa de la
Malavella
El divendres 26, dissabte
27 i diumenge 28 Caldes
de Malavella ha celebrat
la tradicional Festa de la
Malavella.
Des de la regidoria de cultura i turisme es fa un molt bon balanç de
la Festa de la Malavella d’enguany.
Segons la regidora, Mercè Rossell,
“ha estat una de les més multitudinàries que recordem, amb molta
participació a totes les activitats i un
ple absolut en els actes centrals com
són la Dansa de la Malavella o la Nit
de Bruixes i Bruixots”.
Aquest any la Festa arribava a la
seva desena edició, i un cop acabada
es pot dir que està totalment consolidada i arrelada al municipi. Com
a novetat de l’edició d’enguany s’han
ampliat els tallers, passant de només
dos tallers infantils l’any passat, a sis
tallers de manualitats, l’explicació
de la llegenda de la Malavella en anglès i en el mateix idioma també el
taller d’elaboració de postres dolços
vinculats amb la llegenda. També en
destaquen altres activitats infantils
com és el maquillatge de fantasia.
Divendres la festa començava amb
el pregó i l’entrega de les Malavelles
d’or, plata i bronze que es donen a
tres dones que aquest any fan 65
anys. La pregonera d’aquest any,
anomenada Malavella d’Honor, va
ser Empar Moliner que va llegir
una versió pròpia de la llegenda que
és l’eix vertebrador de tot el cap de
setmana.
La Colla Gegantera i els Grallers Escaldats van simular el retorn de la
Malavella i en Suc de Bruc mitjançant un ball de gegants a la Plaça de
l’U d’Octubre.
Val a dir que en destaca de l’edició
d’enguany que els beneficis de les
banderoles es destinen íntegrament
al projecte dels escuts solidaris
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#pelsvalents de la Policia Local de
Caldes de Malavella, estan recollint
fons per la investigació del càncer
infantil.
Les activitats de dissabte començaven a les 12 h amb el debat amb la
pregonera Empar Moliner a la biblioteca, i a la tarda hi havia la Rua
de gegants a les 17 h que arribava
a la Plaça Mauthausen, aquest any
asfaltada, on s’hi balla la Dansa de
la Malavella.
Aquesta és una de les activitats més
multitudinàries de la festa, ja que al
final de la dansa tot el poble, turistes
i visitants, es sumen a ballar la tradicional Polka dels gegants.
A les 21 h va arrencar la Rua de
bruixes i bruixots pels carrers del
municipi, fins a arribar al carrer
Trasmuralla on es va simular la història de la Malavella. Aquest també
és un dels plats forts del programa,
arribant a aplegar més de 1000 persones al parc per veure la representació.
La nit de dissabte va acabar al Parc
de la Sardana amb l’actuació de The
Queens of The Night. Durant tota la
tarda de dissabte hi va haver mercat esotèric, parades de productes
relacionats amb la bruixeria, parades d’alimentació i servei de bar
amb el Club de Volei Joves Caldes
i el Club Esportiu Caldes. També es
van repartir els premis del concurs
d’aparadors i façanes i balcons que
fan que cada any Caldes de Malavella estigui preparat per rebre la festa.
Diumenge es va pujar a Sant Maurici i es va visitar el Castell de la Malavella. Aquesta és una activitat que
aplega moltes famílies que decideixen passar el darrer diumenge del
mes caminant amb els gegants de la
Malavella i en Suc de Bruc i, un cop
a Sant Maurici, hi ha una explicació
històrica del paratge.
A la tarda, també pensada per un
públic familiar, hi va haver l’espectacle infantil, berenar i l’entrega de

premis del concurs de dibuix de les
escoles. La darrera activitat de la
jornada va ser el llançament de pedres a La Malavella i en Suc de Bruc
per fer-los fora del poble de Caldes.
Al llarg de tot el cap de setmana
s’ha pogut gaudir d’una molt bona
temperatura i en tot moment hi ha
hagut molts visitants al poble, molts
d’estrangers que no coneixien la llegenda. Per l’alcalde, Salvador Balliu
“rebre la visita de tants turistes que
no coneixen la nostra llegenda és un
molt bon senyal, perquè ens dona la
oportunitat de fer arribar les nostres
tradicions més lluny. Estem sorpresos de l’afluència de gent, la Dansa
de la Malavella ha estat espectacular i la mateixa tarda de dissabte no
s’hi cabia al Parc de la Sardana on hi
ha ubicat el mercat i les parades. És
espectacular l’ambient que es viu al
poble aquests dies”.
Demà dimecres 1 de maig es celebra la Cursa – Marxa de Muntanya
de la Malavella que arriba ja a la 5a
edició. És la darrera activitat de la
Festa.

Pregó d’Empar Moliner:
Si la concurrència vol
citaré aquell president
d’aquell gran club de
futbol
(que és el Barça, evidentment).
Sense símptomes de grip,
Núñez va dir, emocionat,
que Barcelona ciutat
duia el nom del seu equip.
Copiaré la cantarella
i amb un vers agropecuari
diré que “La Malvella”
porta el nom d’un balneari.
Feta la broma cunyada
Passem al que hi ha a
l’agenda
Fem-li alguna repassada
A aquesta vostra llegenda.
No cal fer més conjectures:
El guió arrenca potent.
Us roben les criatures
i passa gana la gent.
‘Pro’ us haig d’arrissar el
clatell.
Em vull queixar, i no és
per vici:
així que arriba en Maurici
l’envieu cap al castell...!
Us roben el fill, la mossa...
I ho accepteu força bé.
No truqueu ni a l’Ana
Rosa
perquè enviï un reporter...

Tothom es prepara per rebre
La Malavella! Us fixeu en
el detall de la solapa de la
recepcionista del Balneari
Prats? És genial! Gràcies per
la col•laboració!

Allà al castell hi ha una
anciana
I el seu criat geperut
Que li fa passar la gana
Cuinant-li un nen desvalgut.
El criat, ho deixo dit,
No és pas un Ferran
Adrià.
El nen el cuina bullit
I li extreu el cor. Ja està!

Si agafes un cor bullint
I li emplates a una vella,
a la guia Michelín
això no té cap estrella.
Sé com se diu el criat
Però no el dic, no prenguem mal.
Ell no pot sortir al debat
Diu la Junta Electoral.
I escolteu el que diré:
En Maurici el descobreix
fotent un nen al calder
i el salva. Que s’ho mereix.
Com que ja he creat el
clima
Ara canviaré la rima
Per parlar del seu destí.
Convertit en assassí
Sabeu qui posa a bullir?
El geperut, sí, sí, sí!
I li arrenca el cor mesquí
Descartant galtes i cuixa
i li serveix a la bruixa
Bullidet i fumejant
Fumejant i bullidet
Però la iaia, que és gurmet,
Veu que no és un cor d’infant.
En Maurici que confessa
(és sincer, li surt de dins).
I la vella ja s’apressa
A cridar els seus piolins.
Per sort el nen ha avisat
els del poble. I l’anciana
a tots ells se’ls ha trobat
fent una muralla humana.
I aquí la veu se’m rovella,
Perquè m’entendreu el
codi:
Per què fuig corrent la
vella?
Per què? Per les cares
d’odi.
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I M AT GE S A P L E C D E L A S A R D A N A

I M AT G E S AP L E C DE L A S ARDAN A

12 de maig de 2019, 70è aplec de la sardana a
Caldes de Malavella
De sempre Caldes de Malavella ha estat un apreciat referent sardanista i sobretot
en les novadores celebracions dels aplecs anuals que es celebren el segon diumenge de maig.
TEXT >SEBASTIÀ LÓPEZ
sebastia@caldesdemalavella.cat
sebastialopez36@gmail.com

Com era d’esperar, enguany 2019, ha
estat una celebració modèlica amb
sardanes molt balladores i com que es
va pensar d’homenatjar a l’Agrupació
d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, varen tenir el gran
encert d’incloure en el repertori habitual una sardana dedicada a cada
poble dels vint-i-set que celebren
aplecs en les comarques gironines.
Com a novetat enguany hi havia quatre cobles altra vegada, i es va celebrar
l’aplec amb tres tandes de sardanes:
matí, tarda i nit. Habitualment els
aplecs en tenen dues: matí i tarda,
però des del primer aplec l’any 1950
es va incloure l’audició de la nit per la
gent que no pot assistir durant el dia
o també per la gent que ha estat col·
laborant en la festa sense poder ballar.
Amb les tres tandes de sardanes, sumen un total de 37 sardanes de deu
tirades, que serien, si es toquessin
sense parar, unes 11 hores de música
de cobla, tres hores al matí, cinc hores a la tarda i dues a la nit.
La nostra Agrupació Sardanista treballa per la bona acollida de cara a
la gent i per la bona organització
que sempre compta amb el millor
voluntariat del nostre poble: el lloc
habitual del muntatge demostra
el bon gust i la bona distribució.
Compta amb la megafonia i el seu
locutor explicant l’historial de cada
sardana, el dinar popular, el servei
de Bar i es celebra en el lloc anomenat Parc de la Sardana.
És una pineda que fa goig de seure-hi
protegint-se del sol o bé parant el sol
entre sardana i sardana. També per la
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comoditat dels visitants que compten
amb les places d’aparcament força
a la vora. Tot plegat fa que sigui un
aplec molt ben acollit i celebrat en
les boques dels sardanistes afins als
aplecs.
Enguany l’homenatge va dedicat a
l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de
les Comarques Gironines, que celebra el seu 50è aniversari. D’una manera directa el poble de Caldes ha
d’estar orgullós de que hagi estat la
sardana escollida, per ser estrenada
en cada un dels aplecs gironins, la
que va presentar el nostre convilatà
Antoni Mas i Bou, músic compositor
i bon col·laborador en les activitats
del poble. Va ser escollida perquè
l’Agrupació d’Aplecs Gironins va convidar a tots els compositors gironins
a fer una sardana per celebrar aquest
esdeveniment daurat. Es presentaren
set compositors amb les seves set respectives particel·les. Entre totes les
poblacions que s’hi celebren aplecs
varen escollir la sardana que els va
agradar més, sense saber el seu autor
i per unanimitat va ser escollida la
del nostre estimat Antoni Mas Bou.
La batejaren amb el nom de 50 anys
d’aplecs gironins. Ara en cada aplec
dels que s’han celebrat ha estat molt
ben acollida i aplaudida sens parar,
fins a fer-la repetir.
El dia del nostre aplec, ens va fer un
bon dia de sol i la gent s’hi va anar
acostant sense pensar-s’hi gaire. Per
la tarda també es va omplir el recinte
de balladors de tot arreu. Vàrem tenir la visita d’un autocar d’Esplugues
amb seixanta sardanistes capitanejats
per l’amic Guillem Eastaway president de l’entitat d’aquella població i
assidu visitant del nostre aplec. Venen atrets a ballar les nostres sarda-

nes programades perquè mantenen
el caire ballador que és el que ens fa
guanyar assistents coneixedors dels
bons programes oferts i enguany
molt variat d’autors per haver-hi una
sardana de cada poble.
Al matí es toquen onze sardanes. A
la novena es va celebrar el concurs de
colles improvisades amb 8 rotllanes
en competició. Després va venir l’hora del dinar que va ser cuinat per la
bona cuinera local Rosa Artau, sempre amb molta delicadesa i bon gust
ens fa el multitudinari dinar, enguany
hi havia “Amanida de pasta, vedella
amb bolets i de postres flam de mató”
i amb les begudes pertinents.
Les sardanes de la tarda varen culminar-se ple de sardanistes i de gent
asseguda escoltant i contemplant-les.
Llavors, amb quatre cobles, varen ser
interpretades les quatre sardanes anomenades de lluïment o obligades de
cobla o d’un instrument en particular
amb tot el rigor d’èxit de l’executant.
Un cop acabades les sardanes de la
tarda, cap a les 9 del vespre, la gent
es va retirar a sopar per retrobar-se
uns quants a la nit amb les sis últimes
sardanes, amb la cobla Ciutat de Girona, que foren ballades i aplaudides
efusivament a la Plaça de l’Ajuntament vell.
Esperem que l’any que ve puguem
gaudir un altre vegada, amb aquest
èxit, el pròxim 71è aplec amb l’eficient voluntariat nostre, als que els hi
donem les gràcies. També agrair la
col·laboració del nostre Ajuntament
que sense la seva pertinent ajuda
no hagués sigut possible, i per últim
agrair als assidus sardanistes d’arreu
que varen assistir i ballar la dansa de
Catalunya tant bella i emblemàtica.
Visca!!!
AQUAE
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Junts per Caldes guanya àmpliament
les eleccions municipals

L’Associació IKALD present al
Girona Temps de Flors

La candidatura de Junts per Caldes, encapçalada per l’alcalde, Salvador Balliu, ha guanyat
àmpliament les eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig. JuntsXCaldes ha obtingut el 38,44% dels sufragis, el que suposa un total de 1.335 vots i 6 regidors al ple municipal.

Enguany, com en anys anteriors des de 1995, l’Associació
d’Ikebana de Caldes de Malavella IKALD ha participat
en “Girona Temps de Flors”
amb les seves creacions florals.

TEXT > RAMON LUQUE

Malgrat l’àmplia victòria, JuntsXCaldes ha perdut un regidor i la majoria absoluta. A les eleccions del 2015
va obtenir 1.299 vots, el 43,49% dels
sufragis. L’increment del vot en valor absolut i la pèrdua de 5 punts
percentuals s’explica per l’increment
de la participació, que ha passat del
56,33% al 2015, al 61,84% als comicis del passat 26 de maig.
La segona força política, a molta
distància de JuntsXCaldes, ha estat
ERC, que n’ha obtingut 2 regidors,
amb el 19,12% del sufragis, el que
suposa 664 vots.
La candidatura de Som Caldes, que
es presentava per primera vegada,

ha empatat a 2 regidors amb ERC,
tot i obtenir un percentatge de vots
inferior, el 15,26%, 530 en valor absolut.
La resta de candidatures que es presentaven a les eleccions, PSC, Ciutadans i Caldes en Comú n’han obtingut 1 regidor cadascuna. El PSC
és la quarta força política amb 436
vots (12,55%). Els socialistes han
millorat considerablement el resultat del 2015, quan van obtenir 252
vots (8,43%). Una altra novetat dels
comicis, Ciutadans, ha obtingut representació al plenari amb 252 vots
(7,26%). Finalment, la candidatura
de Caldes en Comú, entra al consistori amb 1 regidor, després d’haver
obtingut 233 vots (6,71%).

Descobreix l’ampli ventall
d’assegurances que et
podem oferir, per la teva
tranquil·litat
Llars
Salut família
Inversions/Estalvi
Pla de pensions
Vehicles
Viatges
Alarmes
Decessos
Maquinària agrícola
Caçadors
Empreses/Comerços

P UIG D E MO N T G UAN YA LE S
E UR O P E E S

Pel que fa a les eleccions europees a
Caldes de Malavella, la victòria contundent ha estat per la llista de Junts
per Catalunya, encapçalada pel president, Carles Puigdemont. Junts per
Catalunya ha obtingut 45,06% dels
sufragis (1.550 vots). ERC ha estat
segona amb el 20,44% (703 vots). El
PSC 14,24% (490 vots). Catalunya
en Comú 6,80% (234 vots). Cs 6,26%
(215 vots). PP 2,65% (91 vots). VOX
1,66% (57 vots). I PACMA 1,42% (49
vots).

TEXT > MARIA VIDAL ARMIJO

IKALD dedica les seves activitats a
la promoció i la difusió de l’art japonès de l’Ikebana, el Bonsai, de les
plantes i flors decoratives en general
i la ceràmica.
A Caldes van començar a aprendre
Ikebana l’any 1994. La iniciativa va
ser de la Sra. Isabel Garriga Trullols
que ens va deixar l’any 2001.
La professora d’aleshores va ser
la Dolors Gilera: Escola IKENOBO fins l’any 1999. L’any 2000 van
comptar amb en Jordi Alemany:
Escola Sugetsu. L’any 2001 va tornar
la Dolors Gilera: Escola IKENOBO
fins al 2007. El 2008 i fins el 2013 la
Mª Lluïssa Verpert: Marlis IKENOBO. El 2014 i fins l’actualitat la Begonya Hernández: Bego IKENOBO
Treballen també l’art de les flors seques comptant amb professores com

la Carme Bosch, l’Imma Colon i actualment ho fan de forma autodidacta.
Pel que fa al Bonsai han estat treballat sota la direcció de Dolors Pinatella, del 2000 fins el 2012 i fins el
moment amb en Francesc Rabionet.
S’inicien en l’art de la ceràmica amb
la professora Maria Vergès l’any
2002. Actualment aquesta professora està jubilada però continua treballant com a voluntària.
Com a entitat d’interès municipal
reben una subvenció anyal que els
permet apaivagar part de les despeses de la seva activitat. Per altra

KALD dedica les seves
activitats a la promoció i la
difusió de l’art japonès de
l’Ikebana, el Bonsai, de les
plantes i flors decoratives
en general i la ceràmica.
part, l’Ajuntament els cedeix un local on poden reunir-se i treballar.
Pel que fa a les exposicions al voltant de la setmana santa en van fer
una al Casino Municipal, han participat al “Girona Temps de Flors”,

amb unes precioses composicions, a
Sils i a Vidreres.
Actualment hi ha 12 persones treballant en l’IKEBANA, 6 en els
Bonsais i 6 més en la Ceràmica.
La persona responsable de l’Associació en l’actualitat és la Dolors Taberner...gran coneixedora de plantes
remeieres. Si teniu mal del coll, refredat, mal de cap o qualsevol altre
mal que avui guarim amb medicaments només cal que li demaneu una
planta remeiera i de ben segur que ja
teniu el mal guarit. I si preferiu una
preciosa ornamentació floral també.

Vine a veure la nova oficina!
Carrer del Mestre Mas Ros, 2,
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 08 26 - 678 47 28 30
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D ES TA C AT A NTO NI M A S

D E STA CAT AN T O N I M AS

Antoni Mas s’estrena al Liceu
El passat diumenge 12 de maig es va celebrar al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona “La Sardana de l’Any”, es va estrenar una cantata del músic i
compositor caldenc Antoni Mas, en la qual varen intervenir la cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona, la cobla Montgrins, la Polifònica de Puig-reig i, com a
solistes, el grup Port bo i la soprano Indira Ferrer Morató. L’obra va ser dirigida
per Jordi Molina.
PER > AÏDA FUENTES IMATGES > RICARD ALONSO

Per completar la segona part del
concert, el Port bo, acompanyat per
la cobla Montgrins, va interpretar
les havaneres “El capità” i “Busca’m
a l’Empordà” -aquesta, conjuntament amb Indira Ferrer Morató- i la
sardana “Bucòlica”. Per la seva part,
Ferrer Morató, acompanyada per la
cobla Sant Jordi, va interpretar la
sardana “Cadaqués t’estimi” i l’Ave
Maria de l’intermezzo de Cavalleria
Rusticana.
El Teatre del Liceu va presentar un
ple absolut i les interpretacions varen tenir gran èxit entre el públic
assistent.
Antoni, què va passar el passat
diumenge dia 12 de maig?
El dia 12 de maig es celebrava al
Liceu el certamen de la sardana de
l’any, en el qual s’escull la sardana
més popular de l’any anterior. Es celebra cada any, un any s’havia fet al
40
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Palau de Congressos d’Andorra, un
altre al Teatre de la Passió i aquest
any s’ha fet al Liceu. A la segona part
del concert hi ha la costum d’estrenar una obra que cada any s’encarrega en un compositor i aquest any
me la van encarregar a mi.
Qui et va fer l’encàrrec? El liceu
directament?
L’encàrrec me’l va fer la Confederació Sardanista de Catalunya, a
qui vull donar les gràcies. Gràcies
a en Joaquim Rucabado que és el
president per la confiança que em
van demostrar. Que t’encarreguin
aquesta obra qualsevol any ja està
bé, però que ho facin l’any que s’estrena al Liceu et dona la oportunitat
d’estrenar una obra al Liceu, i això
és genial!
És quan canto que hi veig clar,
d’on surt aquest nom?

L’obra en sí es diu “Es quan canto que hi veig clar (amb una picada d’ullet al poema de Vicenç Foix
“És quan dormo que hi veig clar”).
L’obra està inspirada en les diferents
formes d’expressió de la música ca-

Des del punt de
vista professional
va ser el dia més
gran de la meva
vida
talana: sardanes, havaneres i cant
coral. Com que totes les obres que
es van interpretar eren cantades hi
vaig posar aquest nom. Vol transmetre un missatge de pau i fraternitat.
Dins d’aquesta obra s’hi barregen
les sardanes a càrrec de la Indira

Ferrer Morató, les havaneres a càrrec de Port Bo i el cant coral a càrrec
de la Polifònica de Puig-reig. Ens
van acompanyar també les cobles
Mediterrània, Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona i Montgrins. Tot s’anava
combinant en una peça d’uns 18 minuts de durada.

nar a uns quants compositors que
els componguessin una sardana que
es repeteix a cada aplec. D’aquestes
sardanes presentades a cegues en
van escollir una, i va resultar ser una
peça meva per ser la sardana emblemàtica del 50è aniversari de l’Agrupació.

Content i satisfet?
Molt! Em va anar molt bé perquè
la gent va aplaudir molt, tant als intèrprets com després a mi personalment.

Em va saber molt greu no ser-hi,
però tenia aquesta altra cita al Liceu.
Vaig fer una nota per ser llegida a
l’aplec per excusar-me davant dels
caldencs i caldenques.

Ostres el dia 12 va ser un diumenge gloriós!
Sí, va ser un dia molt especial.
Això de la sardana pels aplecs ja
m’hi havia trobat altres vegades,
però estrenar una obra al Liceu…
des del punt de vista professional
va ser el dia més gran de la meva
vida. Mai havia estrenat una obra
al Liceu, tampoc hi havia tocat.
Havia tocat al Palau de la Música
quatre vegades, però aquesta experiència era totalment nova. A més
fins ara havia estrenat al Palau, per
exemple, havaneres o sardanes, i
al Liceu em van encomanar una
cantata, que això ja són paraules
majors!
Ara deus veure el Liceu amb uns
altres ulls…
Home, és una satisfacció increïble. Recentment vaig anar al Liceu
a veure Tosca de Puccini, i el fet
de pensar que allà dintre s’hi havia
estrenat també una obra meva em
feia posar la pell de gallina! De tota
manera encara no em puc morir eh!
D’això en fèiem broma amb en Carles Casanovas del Port bo. De tota
manera ja et dic, per mi va ser un
dia molt i molt important.

Quina creus que va ser la clau
de l’èxit?
Suposo que la peça va agradar molt
perquè vaig fer una obra perquè la
gent la pogués entendre. A vegades
els músics pequem que… quan et
fan un encàrrec d’envergadura, com
aquest pel Liceu on a més hi havia
dues cobles… a vegades et puja el
so al cap i dius aquesta és la meva!
I vols fer una obra que musicalment
està molt bé però que no arriba al
públic. Jo vaig intentar fer una obra
que tothom entengués.
El dia que eres al Liceu es celebrava a Caldes l’Aplec de la Sardana, on aquest any també hi has
estat present com a compositor.
Aquest any l’aplec es dedicava a la
Colla d’Agrupacions Sardanistes
que feia 50 anys. Aquests van demaAQUAE
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M EDI A M B I E N T C O N S E RVA C I Ó D E L A N AT U R A

SERV E I S SO CI A LS O BRE L A P O RTA

Més de 160 compostaires a Caldes
LA FRACCIÓ O R G À NI C A , A L’A L Ç A !
TEXT > JORDI SERRA

El compostatge domèstic es va començar a promocionar a Caldes
l’any 2008, i actualment és el segon
municipi de la comarca en compostatge domèstic, amb 162 compostaires. L’autocompostatge és la
forma més sostenible de reciclar la
matèria orgànica, ja que permet
produir-se el propi adob a partir
de les restes vegetals i de menjar,
i es redueixen els costos de gestió.
Per això, el compostatge casolà està
bonificat amb un 15% sobre la taxa
d’escombraries; en el darrer rebut
d’escombraries es van fer bonificacions per un import de 1.200 €.
E N QUÈ CO N SI ST EIX EL
COM P O STATG E ?

El compostatge és un procés natural realitzat per una sèrie de microorganismes que es troben a la
matèria orgànica i que dóna com

a resultat un adob natural i ric en
nutrients, molt semblant a la terra
vegetal. Gairebé la meitat del pes
de la nostra bossa d’escombraries
és matèria orgànica; es tracta d’un
residu fàcilment reciclable, que de
fet tradicionalment s’ha reciclat en
els femers de les cases de pagès. Els
compostadors estan dissenyats per
facilitar aquest procés: depenent de
l’època de l’any (a l’hivern s’alenteix
el procés) obtindrem el nostre adob
després de 3-6 mesos, d’una forma
neta i controlada, tot contribuint a
reduir els residus destinats a l’abocador i l’ús de fertilitzants químics.
QU È P ODE M C O MP O STAR P E R
OB T EN IR UN BO N AD O B?

Per al bon funcionament del compostador hem de posar-hi la mateixa quantitat de matèria humida
(restes de cuina, fulles verdes, restes
de l’hort,...) i matèria seca (branques, fulles seques, serradures,...).

El compostador admet restes de
fruita i verdura, restes de carn i peix,
closques d’ou i fruita seca, pa sec,
marro de cafè i restes d’infusions,
taps de suro, flors i plantes, ossos,
espines i closques de marisc, paper
de cuina i tovallons de paper, restes
de poda triturades, fullaraca, gespa,
branques i pinyes, palla, serradures,
pinyes i pinassa, etc. Cal evitar llençar-hi pols d’escombrar, burilles de
cigarreta, excrements, cendres, terra i tota mena de productes inorgànics i no biodegradables.
Per afavorir el procés només caldrà remenar el material un cop per
setmana, que no estigui ni massa
sec ni massa moll i que la barreja
sigui esponjosa. Quan el compost
faci olor de terra de bosc, tingui un
color marró fosc o negre i estigui a
temperatura ambient, ja estarà madur i el podrem utilitzar a l’hort o
al jardí.

Comparteix el millor que tens “obre
la porta a l’acolliment familiar” i
Compartim Singularitats
TEXT > AD INICIATIVES SOCIALS

A Catalunya hi ha infants i adolescents que han estat separats temporalment de la seva família d’origen
i necessiten una família acollidora
que els pugui oferir un entorn afectuós i educatiu segur. L’acolliment
familiar és una mesura de protecció,
basada en l’altruisme i la solidaritat
ciutadana, que té per objectiu general proporcionar un entorn familiar a aquests infants, on puguin
créixer i desenvolupar-se, fins que
sigui possible el retorn amb la seva
família d’origen. La Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència assumeix la tutela d’aquests infants i delega la guarda en les famílies acollidores.
L’acolliment és una situació temporal
de durada variable, en funció de les

necessitats de l’infant i de l’evolució
de la situació familiar. És per aquesta raó que hi ha diverses modalitats
d’acolliment: d’Urgència i Diagnòstic, Simple de Curta o Llarga Durada i Permanent. També existeix
l’acolliment de Caps de Setmana i
Vacances o Programa de Famílies
Col·laboradores, que dona resposta
a infants que viuen en un Centre Residencial d’Acció Educativa, i que té
l’objectiu de proporcionar a l’infant
un referent familiar, i si és possible,
mantenir-ho al llarg del temps. Les
famílies han de passar per un procés
de formació i valoració, que els ajudi
a reflexionar sobre el seu oferiment.
Busquem una família com la teva,
disposada a oferir acolliment temporal a infants i joves entre 0 i 17 anys.
Per aquesta raó a AD’Iniciatives
Socials organitzem de manera set-
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SERVEIS SOCIALS CALDES DE MALAVELLA

C/Vall·llobera, s/núm.
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 04 04

truca’ns
972 215 917

www.adgirona.cat/acolliments

Generalitat de Catalunya
Institut Català de l’Acolliment
i de l’Adopció

Iniciatives Socials

Projecte sóc TEACTIU a les
escoles

Projecte d’assessorament
per l’adaptació

ViuAutisme col·labora amb el consentiment del centre
amb els equips docents i joves amb TEA escolaritzats
en els centres ordinaris. Un tècnic/professional de ViuAutisme va al centre i ofereix a l’equip docent i directiu pautes i propostes d’adaptació d’espais, de material
i/o dinàmiques dins l’aula i en espais comuns. L’objectiu
és facilitar el dia dia de l’infant amb TEA i de la resta
que conviuen amb ell/a i que li permetin adquirir dinàmiques i aprenentatges que es plantegen.
Els professionals de ViuAutisme es desplacen al centre
i observen la interacció de l’alumne o el docent exposa situacions concretes i aquest els planteja propostes
d’actuació.
Aquest projecte s’ha portat a terme a les dues escoles i
hi ha pressupost per donar-li continuïtat si les escoles
ho sol·liciten de nou.

El servei ofereix una valoració i assessorament per fer
les adaptacions pertinents que fomentin l’autonomia de
la persona afectada. Algunes de les propostes d’adequació de l’espai són: alces per l’WC, agafadors, adaptadors
de la banyera, cadires pel plat de dutxa, entre altres.
La petició d’aquest servei ve derivada de Serveis Socials
i el CAP, que són els encarregats de valorar els casos que
es deriven. Primer es valora el cas pels serveis socials i
el CAP, Serveis Socials deriva la proposta a ASISgrup,
aquests es desplacen al domicili per fer la valoració i
finalment es redacta una proposta de millora.

Especialistes de l’autisme es desplacen als centres
escolars per veure la interacció entre l’alumne i el
professorat i plantejar propostes d’actuació.
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manal sessions informatives perquè
les persones interessades pugueu
ampliar la informació sobre l’acolliment familiar. Fem gran l’acolliment
familiar!

L’ajuntament paga un servei a Asisgrup per valorar
l’estat del domicili de persones amb problemes de
mobilitat o necessitat d’ajuda.

AQUAE
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J O V E N T U T N O U S F RO N T S

ES PO RTS 3 X 3

Nous fronts oberts a joventut!
A Joventut ens costa, fins i tot, treure temps per redactar el nostre apartat de l’AQUAE. Arriba
la primavera i llavors l’estiu, i com cada any, se’ns acumulen les activitats, projectes, programes i molt més! Com ens agrada el bon temps! A més, ens endinsem a proposar nous projectes, per tal d’intentar arribar el màxim possible a tots i totes les joves del poble i les seves
necessitats. TEXT > NÚRIA RIURÓ
LA VOLTA AL M ÓN EN 80 VI DES

Rècord de participació en la 13a edició
del 3x3 Caldes de Malavella
El diumenge 7 d’abril Caldes de Malavella ha fet la
13a edició del 3x3 Caldes.
Aquesta edició ha estat la
més multitudinària de les
que s’han fet fins ara: 600
jugadors, 150 equips i més
de 2000 visitants.
El 3x3 Caldes va tancar el 7 d’abril la
seva 13a edició amb un èxit organitzatiu i de participació. En total 150
equips i prop de 600 jugadors van
competir en més 270 partits al llarg
de les 6 hores de competició. Una
matinal que va aplegar més de 2.000
visitants a la zona esportiva municipal, amb 14 camps de jocs, àrea lúdica amb inflables gegants i 3 camps
d’streetball, servei de bar, servei re
recuperació esportiva, concurs de
disfresses, i la Rifa del 3x3 amb premis directes com estades als balnearis locals, i un campus d’estiu a el
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Collell entre d’altres.
La festa va comptar també amb la
visita de Jordi Villacampa acompanyat de voluntaris de la ONG Open
Arms per donar a conèixer la tasca
que duen a terme d’intentar rescatar
persones al Mediterrani que fugen
dels seus països per trobar una vida
millor.
L’increment d’equips i jugadors situa el 3x3 Caldes com la prova més
gran del Circuit Català de 3x3 de
la FCBQ. Fet que ha estat possible
principalment gràcies a l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la
Diputació de Girona i la Representació Territorial de Girona de
la FCBQ. Els primers facilitant els
mitjans tècnics amb el muntatge
d’una carpa de 30 x 20 metres que
ha acollit 2 camps de joc més -Pistes
FIBA-, i la RT Girona cedint al club
l’organització del Campionat territorial de 3x3 en categories Mini,
Infantil i Cadet.
La principal novetat d’enguany ha

estat que, gràcies a l’acord amb la
Representació Territorial de Girona, s’ha organitzat el campionat
territorial de Girona en categories
Mini, Infantil i Cadet. Totes les categories tenen competició femenina
i masculina. Els àrbitres eren federats (era una petició de l’any anterior), hi ha hagut més pistes que en
darreres edicions (un total de 14) i
s’ha renovat l’àrea lúdica.
Totes aquestes novetats i el desenvolupament de la jornada fan
que la valoració del 3x3 de Caldes
de Malavella d’enguany hagi estat
molt positiva. “Hem viscut una
festa del Bàsquet a Caldes de Malavella, ens ha vingut a visitar molta
gent i jugadors i jugadores d’arreu
omplen les instal·lacions esportives. Un any més cal agrair l’organització impecable del torneig al
CE Caldes i a tots els implicats, ha
estat un èxit”, assenyalava l’alcalde
Salvador Balliu un cop finalitzada
la jornada.

Entre la Biblioteca Municipal i Ca
la Romana, iniciem un nou projecte
sota el nom “LA VOLTA AL MÓN
EN 80 VIDES”. Serà un espai per
compartir experiències dels joves
del poble en forma d’entrevistes,
conduïdes per la Xènia Casanovas,
jove periodista de Caldes.
La idea és donar veu a tots/es aquelles que hi vulguin participar, explicant les seves experiències de vida,
els seus hobbies, els viatges, la seva
professió o qualsevol particularitat que els caracteritzi. L’objectiu és
compartir coneixement i donar valor a la persona entrevistada, posant
paraules al que fan i essent reconeguts pel poble de Caldes.
Les entrevistes es faran a la Biblioteca Municipal cada dos mesos,
amb la intenció de vincular-ho a la
lectura de llibres relacionats amb les
entrevistes, i a llocs del món seleccionats pels entrevistats. La inauguració va ser el 24 de maig amb les
primeres entrevistades: la Júlia Riera i l’Aina Quintana, parlant el món
dels audiovisuals: el seu hobbie i
professió!
LES TARDES KREACTI VES

És un nou servei d’acompanyament
educatiu, lúdic, formatiu i preventiu que oferim als joves i famílies de
Caldes de Malavella, que s’ha iniciat
el març del 2019. L’objectiu és oferir
un espai d’atenció a un grup reduït de joves, on es treballin diferents
aspectes de la seva vida a través del
lleure, la participació, l’autogestió i
les formacions educatives.
Hem començat amb una prova pilot, portant a terme projectes autoorganitzats de forma participativa, a

través d’activitats lúdiques i formatives combinant diferents centres
d’interès (circ, teatre, música, cuina, etc). S’han fet dinàmiques, jocs,
sortides, gimcanes i activitats que el
grup de joves ha proposat, organitzat i portat a terme.
El resultat està essent molt positiu!
Per tant, l’any que vinent continuarem amb aquest nou projecte, amb
canvis, millores i més ganes!
EL PFI - PTT D’AU XI LI AR DE
COM ERÇ I ATENCI Ó AL PÚ BLI C

Després de molts anys, per fi podem
oferir un recurs educatiu – formatiu
als joves que no han finalitzat l’ESO
al municipi: un Pla de Transició al
Treball conjuntament amb l’Ajuntament de Sils. És un programa
del Departament d’Educació que

té la finalitat de proporcionar als
joves de 16 a 21 anys la possibilitat
d’incorporar-se de nou al sistema
educatiu per continuar estudis de
formació professional, en el nostre
cas de la família del Comerç, o bé
incorporar-se el món laboral. Té un
curs de durada i s’iniciarà el proper
setembre del 2019.
Per altra banda, seguim treballant
en el Casal J de Jove, la Brigada Jove,
el Pati Obert, el suport a la Festa
Major, el Concert a la Fresca amb
els intrèpids, el Taller d’elaboració
de ratafia artesanal, les Tardes Joves…; i seguim presents a l’Institut
amb els diferents projectes i programes (el Reforç educatiu, els Punts
d’Informació Juvenil, les reunions
de Delegats/des, etc.).
AQUAE
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LA BIB L I O TE C A E SPA I D E PE N S A M E N T

LA B I B LI O T E CA RE CO M AN ACIÓ

La biblioteca: espai de pensament
A casa nostra tenim la sort de tenir editorials independents que aposten per l’edició de llibres de qualitat que van més enllà de la llei de l’oferta i la demanda i s’arrisquen amb lectures amb un públic, a priori, minoritari.
TEXT > MERCÈ BARNADAS

És el cas de l’editorial Arcàdia amb
un magnífic catàleg d’obres de coneixement. Ens volem fixar en dues
d’aquestes obres incloses dins de la
col·lecció “Els Petits d’Arcàdia”, una
selecció de textos molt breus, actuals i aclaridors.
MARY BEARD
La veu i el poder de les dones. Arcàdia,
2017

Sabeu en quin llibre de la nostra
tradició literària hi trobem, per
primer cop, un home que fa callar
una dona? Doncs, ni més ni menys,
que a l’Odissea d’Homer. Penèlope,
pacient esposa d’Ulisses, baixa de la
seva habitació ofesa per dir-li a un
bard que està cantant les aventures
(també amoroses) de l’heroi grec
que triï cants més alegres. En aquest
moment, intervé el seu fill, un jove
Telèmac : “Mare -li diu-, torna, com
sigui, a la cambra i ocupa’t allí de la

teva feina, el teler i el fus, (...) i fes
que les esclaves s’ocupin de la seva, i
això de parlar serà cosa dels homes,
de tots, i més de mi; car és meu el
poder de la casa”.
Evidentment, això no vol dir que no
hàgim de llegir l’Odissea però cal
afegir aquesta lectura feminista a les
mil més que té aquest clàssic seminal. Perquè suma, no resta. Analitzar les obres des de tots els aspectes
possibles no resta mai.
Mary Beard és una intel·lectual
britànica especialitzada en el món
antic. El llibre, que no arriba a les
seixanta pàgines, són dues conferències on s’analitza l’exclusió de
les dones en la nostra societat, des
de l’antiguitat fins ara. Una societat
amb una imatge de la dona xerraire
però sovint fora dels micròfons, silenciada en el discurs públic. Beard
també parla de les dones i la seva
relació amb el poder. Uns temes
d’actualitat dels que a la biblioteca
tenim un bon fons.
ROB RIEMEN
Per combatre aquesta època. Arcàdia,
2017

“Va succeir, per tant, pot tornar a
succeir. Això és l’essència del que
hem de dir.” (Primo Levi)
El subtítol: Dues consideracions
urgents sobre el feixisme ja és una
declaració d’intencions, perquè Riemen, assagista i filòsof holandès,
afirma que cal anomenar el feixisme
pel seu nom, perquè estem davant
d’un perill que és nou per les formes
però no pel contingut:
“Una planta verinosa que torna
a brotar primer haurà de créixer
abans no pugui propagar la seva toxina. El feixisme contemporani no
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el ressentiment com a formació de
la moral: ”...assenyalen bocs expiatoris, difonen odi, amaguen un buit
intel·lectual tot cridant consignes i
insults, i amb el seu populisme eleven l’oportunisme polític a la categoria d’art”. Un ressentiment lligat
a la pèrdua de sentit de les paraules
que ens fan viure més enllà dels instints: llibertat, responsabilitat, justícia, bellesa, bondat. Una barreja
molt perillosa.
“El feixisme sempre sorgeix d’un esperit provincià, d’una manca de coneixement dels problemes reals i de
la negativa de la gent – per mandra,
prejudici, cobdícia o arrogància- a
donar un significat més profund a
la seva vida” (Federico Fellini)
El llibre és una reflexió, un assaig
sobre el que hauria ser un retorn a
l’Europa humanista, justa i igualitària que, per un moment, va semblar
possible.

RECOM ANACI Ó CI NEM A

La parada de
los monstruos
BROWNING, 1932.
TEXT > MARTA FELIU

Poques són les pel·lícules que sobreviuen al pas del temps: els anys
les tornen desfasades, algunes fins
i tot ofensives o incomprensibles.
Però aquesta no és una d’elles,
doncs ens porta a reflexionar sobre un tema que no coneix temps
ni països: la discriminació.
En un circ on hi treballen nans,
trapezistes, un forçut, discapacitats psíquics i algunes persones
amb amputacions o malformacions, un dels nans, en Hans, hereta una fortuna. La trapezista, una
noia jove i bonica que encaixa en
els cànons del que es considera
“normal”, decideix casar-s’hi i,
conjuntament amb el forçut, idea
un pla per a seduir-lo. Els amics

d’en Hans (aquells que no encaixen en la definició de “normal” i
són considerats uns monstres i
discriminats per aquest fet) s’adonen de seguida de les vertaderes
motivacions de la noia i prenen
mesures per ajudar-lo.
Veient el comportament d’uns i
altres, la pregunta és inevitable:
qui són, en realitat, els vertaders
monstres?

s’ha de comparar amb els resultats
del segle XX, sinó amb la seva forma inicial”
Per què “urgents”? Riemen alerta de
senyals clars que confirmen la creixent força del feixisme a Europa.
Ho tenim davant dels nassos. Parlem de la cultura del ressentiment,

Tenim la sort de
tenir editorials
independents que
aposten per l’edició
de llibres de qualitat
que van més enllà de
la llei de la oferta i la
demanda i s’arrisquen
amb lectures amb
un públic, a priori,
minoritari
AQUAE
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18è. Concurs de Pintura
Ràpida
TEXT > PEP CASAS

I de cara a aquest any 2019, contents i decidits a celebrar
el 18è. Concurs de Pintura Ràpida. Serà, com és habitual,
el dissabte 27 de juliol, al llarg de tot el dia i l’exposició
s’allargarà els dos cap de setmana següents (de 28 de juliol
a 11 d’agost).
S’ha preparat intensament i meticulosa, amb la pretensió
de mantenir l’interès i els objectius de tots aquests darrers
anys. Fonamentat igualment i per sobretot en la generositat de l’esponsorització i del patrocini públic i privat, que
ha estat qui ens ha donat l’impuls essencial. També mantenint la bona atenció i l’adequada hospitalitat de cara als
artistes participants, i promovent d’allò més la potenciació i qualificació de l’exposició final del concurs, de cara
a la consecució d’un gran èxit d’assistència de públic al
llarg dels quinze dies en què aquesta romandrà oberta.
Comptant així mateix amb un grup potent i divers d’organitzadors que són els encarregats d’organitzar el concurs i
a la vegada de promoure la difícil tasca de triar i jutjar els
quadres dels que esdevindran guanyadors del concurs.
Tot dirigit a la recerca principal de la conversió final de
Caldes de Malavella, en aquestes dates de Festa Major, en
un autèntic focus d’atracció d’artistes plàstics d’arreu en la
seva versió més espontània i natural.

La Benaula a Caldes FM per Sant Jordi
Un any més les nenes i
nens de l’Escola Benaula han protagonitzat un
programa especial literari
a CALDES FM, la nostra
emissora municipal.
TEXT> MATEU CIURANA

A iniciativa del propi centre i dins
del projecte educatiu Full en Blanc,
els alumnes han passat per davant
dels micros de la ràdio per a llegir les
seves composicions que en aquesta edició s’han inspirat en el llibre
“Contes de bona nit per a nenes rebels”. És un llibre que recull les experiències i les històries de dones del
món que han fet tasques importants.
El llibre és editat i dissenyat per
dones. A partir d’aquest llibre els
alumnes de l’escola Benaula han fet
el seu treball que aquesta vegada tenia un format epistolar en el cas de
2n, els de 3r han fet una descripció,
els de 4t han escrit una opinió, a 5è

han treballat el format de l’entrevista. Els de 6è han fet biografies.
Com es pot veure a la fotografia una
cinquantena d’alumnes de 2n, 3r, 4t,
5è i 6è van omplir el nou estudi de
CALDES FM al primer pis de la Casa
Rosa per a fer l’enregistrament que es
va emetre en dues ocasions, a la vigília i en el mateix dia de Sant Jordi.
Mateu Ciurana, director de la ràdio
municipal, va fer l’enregistrament i
els va fer una explicació general so-

bre el llenguatge radiofònic.
Al programa de ràdio es van poder
sentir històries caldenques sobre
aspiracions per arribar a ser paleontòloga, pilot d’avió, descripcions
egípcies, hem sentit històries de
personalitats com Michelle Obama,
Jane Austen, Audrey Hepburn,Frida
Kalho o Wilma Rudolph, Coco
Chanel entre d’altres.
La ràdio del poble sempre és oberta
a iniciatives. Moltes felicitats!

El Cinema Club de Caldes es consolida
Amb una projecció de cinema còmic mut acompanyat
al piano per d’Antoni Mas
Bou (Consulteu BIM) al pati
de la biblioteca es clourà la
tercera temporada del Cinema Club de Caldes.
TEXT> MATEU CIURANA

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia dona
aixopluc a aquesta activitat que van
consolidant una sèrie d’afeccionats al
cinema del nostre poble.
La filosofia del Cineclub, marcada
des del primer dia pel seu impulsor Mateu Ciurana, es basa en la
simplicitat i fuig d’elitismes i intel·
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lectualismes. Simplement es tracta
de reunir-se un divendres de cada
dos mesos per a veure una obra mestra del cinema.
Després d’una breu introducció a la
pel·lícula escollida, es fa la projecció
i, al final durant uns minuts els assistents que ho volen, comenten coses
que els ha cridat l’atenció del film,
però no és necessari participar ni
parlar. De fet, no cal apuntar-se, ni
ser soci ni hi ha cap quota.
Només assistir-hi pel plaer de gaudir
de les obres mestres més destacades
de la historia del cinema.
En aquest sentit, des de la seva fundació, es posa l’accent en que no es
tracta d’un cine-fòrum en el que es
parla de la temàtica que tracta la pel·
lícula. Només compten els valors

cinematogràfics independentment
dels missatges.
Des del seu inici, les obres mestres
projectades han estat, entre d’altres: Mon Oncle, Amarcord, Ciutadà Kane, Dublinesos, Casablanca,
Llums de la Ciutat, La Nit del Caçador, Ninoscka o Vértigo.
Al Cinema Club Caldes, tothom hi
és benvingut.

AQUAE
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Ruta urbana “Caldes en
temps de guerres”, la
presentació d’una època
en la que tota la història
d’Europa passa per
Caldes

Les relacions que es varen
originar entre els mariners
italians i els caldencs van ser
molt intenses; tant és així
que varen ser l’origen de tres
matrimonisi d’altres històries
com en la què és basada la
novel·la “El fill de l’italià” de
Rafel Nadal.

Tal i com avançàvem en el número anterior
de l’AQUAE s’està treballant en l’execució
d’una nova ruta històrico-literària, la primera fase del projecte, i més important, ja
ha estat elaborada.
TEXT> REGINA GISPERT

La ruta situa Caldes en les dècades
de mitjans del segle XX, des de l’inici de la Guerra Civil fins a la finalització de la Segona Guerra Mundial:
una època en la que tota la història
d’Europa passa per Caldes. Una
època fosca i trista però que alhora
permet un relat d’històries interessantíssimes: els soldats italians, els
espies nazis, els hospitalitzats i refugiats que fugien d’altres ciutats i pobles... I de com va afectar l’arribada
de tota aquesta població forastera a
un nucli rural, que tot i estar acostumat a rebre visitants, de ben segur
que va suposar un trasbals.
La ruta ressegueix diversos espais
del municipi protagonistes de fets
històrics que han estat recollits tant
en obres de divulgació com en d’altres que han servit d’inspiració de
novel·les, com la flamant guanyadora del Ramon Llull d’enguany El
fill de l’italià. Per a la memòria de la

La ruta ressegueix
diversos espais del
municipi protagonistes
de fets històrics que han
estat recollits tant en
obres de divulgació com
en d’altres que han servit
d’inspiració
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recerca, s’ha fet el buidatge dels padrons dels anys 36, 40 i 45, de fons
fotogràfics del Centre de Recerca i
Divulgació de la Imatge (CRDI) i
d’una vintena d’obres i articles.
Se seguirà el següent itinerari, tot
desvetllant detalls que esperem
prou atractius com per a satisfer la
curiositat de caldencs i visitants:

4 -“E LS E STE N E D O R S” – FO NT
D E LA MIN A

En aquest punt de partida es presentarà la història de Caldes com a
centre i lloc de refugi de centenars
de persones de diferents condicions
i geografies, fent èmfasi al tarannà
d’hospitalitat de Caldes i al gran esforç de recollida que es va fer durant
aquells anys.

Els safarejos municipals i la zona
dels estenedors eren un punt important de trobada de les dones de
Caldes. I diu la novel·la “El fill de
l’italià” de Rafel Nadal: “Quan ella
pujava als estenedors, ell també la
seguia i es buscava un lloc per a observar-la mentre es bellugava d’un
cantó a l’altre estenent la roba. Feia
dies que esperava que la Joanna aixequés el cap i li dediqués un somriure, però no deixava de xiular-li
aquelles cançons napolitanes”.

2-B IB L IOT E C A FR AN C E SC
F ERR ER I GUÀR D IA

5 -PAR C D E LE S MO LE R E S /
C AR R E R D E LE S R O Q UE S

1-IN IC I D E LA R UTA: O FIC IN A
D E T U R IS ME

Panoràmica amb una retrospectiva
a través de diversos textos literaris
de la descripció de Caldes durant
aquell període. Inclourà fragments
de Joaquim Carbó, Josep Pla i J.M.
Segarra, entre d’altres.

El Balneari Soler, un dels tres balnearis de Caldes a l’època, va ser usat
per a allotjar malalts i ferits de guerra. I els subterranis, que acollien el
celler, eren usats com a calabós pels
mariners que incomplien les ordres
del camp d’internament.

3-F ON D A FABR E LLAS

Important establiment on es varen allotjar diferents personatges
durant la seva estada a la vila de
Caldes, entre ells soldats italians.
Una de les anècdotes diu que tres

dels tres balnearis com dels nombrosos xalets es van emprar per a cobrir
l’allotjament dels diferents refugiats.
Aquest seria el cas de les noves construccions modernistes de la rambla i
els seus encontorns: Colònia Rodríguez, Bell·Estar, Torre de Can Sala,...

d’aquests soldats van intentar fugir
robant unes bicicletes, una de les
quals era precisament de la mare de
Joaquim Carbó.

6 -IN IC I D E LA R AMBLA
R E C O LO N S

Punt on seran protagonistes la Fonda Ribot i l’allotjament d’espies nazis: per a completar les 950 places

8- CAS A PERXACHS

Fruit de la col·laboració de Franco
amb el Tercer Reich, entre la tardor
del 1944 i la del 1946, vuitanta-cinc
ciutadans vinculats amb el règim nazi,
varen romandre allotjats entre els balnearis, fondes i cases particulars. La
majoria figuraven a les llistes prioritàries de repatriació emeses pels aliats.

necessàries pels militars italians, es
van utilitzar també la Fonda Fabrellas i la Fonda Ribot, amb 58 llits.
Posteriorment, en el mateix entorn,
de la Rambla Recolons, diversos
xalets van servir com allotjament
de militars nazis i les seves famílies mentre esperaven que Franco els
assegurés el viatge cap a l’Argentina.
7- I NI CI DE LA RAM BLA D’EN
RU FÍ

Des de principis de segle XX Caldes
era destí d’estiuejants, però aquest
fenomen es va aturar amb l’esclat de
la guerra civil. Tant les instal·lacions

10- B ALNEARI PRATS : HOS PI TAL
I ALLOTJAM ENT DE REFU GI ATS I
S OLDATS I TALI ANS

La població de Caldes el 1937 era de
2.200 habitants, quan a l’octubre del
mateix any la Comissaria Delegada
de la Generalitat fa allotjar al municipi 1.313 refugiats. L’any 1944 Caldes ja té 2.300 habitants quan rep la
visita d’un miler de soldats italians,
195 dels quals s’allotgen al Balneari
Prats. Les relacions que es varen originar entre els mariners italians i els
caldencs van ser molt intenses; tant
és així que varen ser l’origen de tres
matrimonis i d’altres històries com
en la què és basada la novel·la “El fill
de l’italià” de Rafel Nadal.

11- BAL NEA R I V IC H Y C ATA L Á N

Primer usat com a allotjament per a
refugiats d’altres parts d’Espanya i
d’altres nacionalitats que havien creuat els Pirineus fugint dels nazis. Posteriorment, al 1937 s’hi va inaugurar
la Clínica Militar nº2 de Girona amb
una capacitat per a 800 ferits, arribant-ne a allotjar fins a un miler. A
la primera meitat del 1944 acollí mig
miler de soldats italians convertint-se
en un camp d’internament, sotmesos
a règim militar. De la segona meitat
del 1944 fins a la tardor del 1946 allotjà alemanys vinculats amb el règim
nazi a instàncies del govern de Franco. El Balneari no arribà a cobrar mai
els diners acordats amb el govern de
Franco per a la seva manutenció.
12- ES TA C IÓ – PU NT
D’ARRI BA DA I DE PA RT IDA

Punt d’entrada i de sortida de diversos contingents. L’estació, inaugurada el 1862, representà un aliat
indispensable de l’elevada capacitat
d’allotjament de Caldes a l’època.
La voluntat és executar-la, mitjançant plafons, senyalització vertical
i un fulletó autoguiat, al llarg del
tercer trimestre del 2019. I incloure-la en el Memorial Democràtic,
el portal de la Xarxa del Patrimoni
Literari Català “Espais Escrits” i del
festival “Som cultura” del Patronat
de Turisme de Girona- Costa Brava.
AQUAE
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Concurs de dibuix
de la 10a Festa de la
Malavella a les escoles

Nou enllaç del Camí de Sant
Jaume per la Via Augusta, en
el tram Franciac-Sils

Amb l’objectiu de promocionar la Festa de la Malavella entre els caldencs se
celebrà un concurs de dibuix infantil
amb una temàtica vinculada amb els
personatges de la llegenda de la Malavella.

Mitjançant un acord amb el Servei de creació,
gestió i manteniment de rutes del Consell Comarcal de la Selva s’ha aconseguit allargar el
Camí de Sant Jaume des de la PGA Catalunya
Ressort fins a Sils en el seu tram interior.

TEXT> REGINA GISPERT

Amb aquesta convocatòria dirigida als cicles inicials,
mitjans i superiors de les dues escoles es busca promoure el coneixement del patrimoni intangible, vinculat amb la nostra llegenda més coneguda, per part
dels infants del municipi en edat educativa, de manera que s’enforteixi el coneixement i l’arrelament amb
Caldes.
Les guanyadores d’aquesta edició 2019 foren:
NORA GIRALT
Cicle inicial
La Benaula
ABRIL MARJANEDAS
Cicle inicial
St Esteve
ERIKA ANGUERA
Cicle mitjà
La Benaula
LAIA MARJANEDAS
Cicle mitjà
St Esteve
MARTINA BLANQUEZ
Cicle superior
La Benaula
JÚLIA GONZÁLEZ
Cicle superior
St Esteve

De les quals, la guanyadora
absoluta
resultà ser Erika Anguera, de 9 anys, el
dibuix de la qual es
publicarà en el fulletó de la Festa de la
Malavella 2020.

52

AQUAE

Subvencionat el
festival El Gust
de la Paraula
La Diputació de Girona ha atorgat a
l’Ajuntament de Caldes una subvenció per la darrera edició d’El Gust de
la Paraula celebrada del 17 al 23 de
novembre de 2018
TEXT> REGINA GISPERT

El projecte presentat per l’àrea de turisme a la unitat
de Cooperació Cultural de la Diputació per a concórrer a la subvenció de Creació de Públics per a la
Cultura ha estat el segon amb més puntuació de tots
els presentats en aquesta concurrència oberta als ens
locals.
El Gust de la Paraula s’ha presentat com un festival
turístic-cultural molt positiu, aprofitant que ens trobem en Any de Turisme Cultural i que forma part
del festival Som Cultura del Patronat de Turisme
Costa Brava – Pirineu de Girona.
El projecte, en essència, mostrava que mitjançant
les activitats d’El Gust de la Paraula es té per finalitat difondre la filosofia d’un municipi de benestar,
culturalment molt actiu, essent la demostració que
aglutinant diferents estaments del poble, dirigits des
de la Biblioteca i l’Oficina de Turisme, pot resultar
un benefici tant pel públic, com pel comerç i l’hostaleria de la vila.
Tot i ser un festival modest, de petit format, han valorat positivament que dibuixi una clara tendència
a una notable capacitat de creixement per a futures
edicions. Tant és així que per a l’edició 2019 ja s’està
treballant amb una programació encara més ambiciosa i amb caps de cartell més destacats.
Un dels pilars més valorats per part del comitè del
projecte rau precisament en l’elevat esforç de coordinació amb tots els agents implicats en la seva organització i en captivar de manera transversalment el
públic objectiu.

TEXT> REGINA GISPERT

Des de l’Ajuntament es creu firmament que el paisatge és un dels
principals recursos turístics i un tret diferencial de la personalitat de Caldes de Malavella. Des del punt de vista competitiu, el
territori és la base de l’activitat turística, i és per això que s’ha de
preservar i potenciar. L’administració pública té una responsabilitat específica en aquest àmbit, doncs és l’única que pot acotar i dirigir l’ús que es fa del territori i del paisatge, contemplant aspectes
relacionats amb la seva preservació, i també aspectes relacionats
amb la preservació dels valors de la destinació, i el comportament
cívic, tant dels ciutadans com dels turistes.
L’usuari de turisme actiu, sol ser un turista responsable que busca
gaudir de la cultura, costums, gastronomia i tradicions de la destinació que visita amb respecte, tot contribuint amb la seva presència al desenvolupament d’un turisme responsable i sostenible,
amb solidaritat amb l’entorn i responsabilitat social.
Des de la Direcció General de Turisme de la Generalitat ens
diuen que les rutes gestionades són un motor de transformació: l’impacte econòmic en l’entorn mostra clarament un balanç
econòmic i social positiu. Tant és així que les xifres parlen que
l’impacte econòmic del cicloturisme a Espanya és superior a
l’impacte econòmic que genera el turisme de creuers. Per a tot
això exposat, es fa evident la necessitat en mantenir inversions
per al manteniment d’una xarxa ciclable en bon estat i bona senyalèctica.

Les Visites
Teatralitzades
2019 porten per
títol “Caldes
capital d’Europa”
Aquest estiu les Visites Teatralitzades celebren el seu
18è aniversari i les sessions
es realitzaran els dissabtes
17, 24 i 31 d’agost i 7, 14 i 21
de setembre, com sempre a
les 10 de la nit.
TEXT> REGINA GISPERT

Aprofitant la recerca documental i bibliogràfica per a l’execució de la nova ruta
històrica “Caldes en temps de guerres” i
la flamant guanyadora del premi Ramon
Llull 2019 “El fill de l’italià”, la temàtica
d’aquesta temporada de les Visites Teatralitzades serà sobre els soldats italians,
els refugiats, els espies nazis i la balneoteràpia i l’estiueig d’abans, durant i després
de la guerra.
L’itinerari d’enguany seguirà els següents
punts; sortida des de l’Oficina de Turisme, pas per les restes arqueològiques
de la ciutat romana Aquae Calidae, jardins de Sant Grau, Termes Romanes,
xalets d’estiueig del carrer Pla i Deniel i
de l’avinguda Dr. Furest, Balneari Prats,
i fent-se l’escena final dins la capella del
Balneari Vichy, que no s’ha visitat mai
en cap de les temporades anteriors, on se
servirà un petit refrigeri.
Què els passarà als personatges d’en
Fonsu, la Remei i la Swellen?
Entrades a la venda a l’Oficina de Turisme a partir del 5 d’agost.
AQUAE
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Es millora la senyalització
turística urbana
Millores turístiques en senyalització a l’estació de tren,
el punt de trobada KM0 per les rutes BTT i d’altres
exemples són actuacions per potenciar i remarcar l’interès turístic del nucli de Caldes, tal i com marquen les
directives fixades per la Direcció General de Turisme
de la Generalitat. TEXT> REGINA GISPERT
Per potenciar i remarcar l’interès turístic del nucli de Caldes de Malavella s’amplia el desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats
amb el turisme, tal i com marquen
les directives fixades per la Direcció
General de Turisme de la Generalitat
en base a la justificació de la destinació del crèdit atorgat mitjançant la
recaptació de la taxa turística.
Es millorarà la senyalització turística mitjançant un pla que està previst que s’executi al llarg del 2019.
E STACI Ó DE TR E N

Una primera actuació ha estat l’exposició “Benvinguts a Caldes” instal·lada
a l’estació de trens amb la impressió a
gran format de fotografies antigues i
actuals de Caldes, que volen presentar el municipi als 1160 passatgers
que acull l’estació al dia, de mitjana,
amb un total de 426.970 usuaris anuals. Les fotografies reproduïdes són la
mostra de com Caldes ha estat terra
d’acollida; tant ahir com avui, de visitants a la recerca de confort i benestar.
Termalisme, estiueig, esport, cultura,
gastronomia i natura són els puntals
d’aquesta destinació global.

PUNT KM0 PER LES RUTES DE BTT

Un altre projecte rellevant, vista la
gran oferta de rutes de Turisme Actiu (senderisme i BTT) que hi ha a
Caldes de Malavella, és la ubicació
d’un espai anomenat “Km0” com a
punt de partida dels 154km de rutes senyalitzades que s’ofereixen. En
aquest espai s’ha col·locat un suport
amb lames indicatives amb totes i
cadascuna de les rutes rurals que
es poden recórrer a Caldes: l’Eurovélo, Via Verda, Camí de Sant
Jaume, Grans Camins a Vidreres,
Riudellots i Tossa de Mar, rutes de
BTT a Sant Maurici, als Camps de
l’Onyar i diversos senders locals:
com la ruta de les ermites, la de la
riera Santa Maria i Benaula.
Aquesta actuació és la primera d’un
conjunt per tal de potenciar els serveis a oferir als cicloturistes, tenint
en compte la importància d’aquest
sector que genera a Catalunya més
impacte econòmic que el turisme
de creuers. D’aquesta manera, es
transformaria l’espai “Km0”, ubicat
al Carrer Transmuralla, en una àrea
de descans per a cicloturistes tot
beneficiant també els caldencs amb

PLÀNOL URBÀ
Imatge del plànol
urba ubicat a l’entrada de l’oficina
de turisme
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una millora de l’espai i els serveis
públics. S’hi inclourà una zona de
pic-nic, aparca bicicletes, una font,
lavabos públics, i un tancament de
seguretat per a fer-ho útil per a famílies amb nens.
Igualment, com a element complementari a la senyalització existent,
ja s’ha instal·lat una cartellera amb
la impressió d’un plànol turístic
amb els principals serveis i recursos turístics geolocalitzats que s’ha
col·locat al costat de l’entrada de
l’Oficina de Turisme, acompanyant
el tòtem amb informació digital ja
instal·lat.
ALTR E S AC TUAC IO N S

D’altres actuacions per a la millora
de la senyalització turística urbana
estan vinculades amb les recents
obres de la carretera de Llagostera
mitjançant les quals s’ha remodelat
tot l’accés al Puig de Sant Grau i que
han permès la recuperació d’uns
antics safaretjos termals i la descoberta de part de l’antiga ciutat romana d’”Aquae Calidae”, es posaran
materials informatius i didàctics
per explicar els nous espais. I finalment, en el mateix sector del Puig
de Sant Grau, amb la imminent
obertura de l’espai Aquae, s’haurà
de complementar tota la senyalització peatonal per a guiar els turistes
i visitants cap a aquest espai que resultarà indispensable en una visita
a Caldes.

La Diputació de Girona atorga
a l’Ajuntament una subvenció
de 10.000€ per elaborar un
document de planificació per
dinamitzar el comerç de Caldes

El servei de
dinamització
empresarial del
municipi organitza
una trobada
d’empresaris

Amb aquesta subvenció l’Ajuntament de Caldes
de Malavella podrà encarregar la redacció d’un
pla d’acció que ajudi al desenvolupament de l’activitat comercial i econòmica del municipi a partir
del seu patrimoni cultural.

La trobada va tenir lloc el
passat dimarts 21 de maig
a Cal Ferrer de la Plaça i va
ser dinamitzada per Carles
Martí de MT artesania en
formació.

TEXT> JENNIFER COSTA

La proposta que va presentar l’Ajuntament de Caldes de Malavella a
la convocatòria de subvencions per elaborar documents de planificació sectorial de la Diputació de Girona i que ha estat subvencionada
porta per títol “Pla d’acció del patrimoni com a dinamitzador econòmic i comercial”.
L’objectiu principal d’aquest pla d’acció és la comercialització de productes i serveis per part dels agents econòmics de Caldes de Malavella on el patrimoni esdevingui l’eix central i vertebrador d’aquesta
oferta, actualment inexistent. Altres objectius que es pretenen aconseguir amb el citat pla d’acció són:
• Transmissió de coneixement sobre el patrimoni existent als
agents econòmics del municipi
• Establir com el patrimoni es pot relacionar amb els agents econòmics del municipi
• Increment de l’ús social del patrimoni
• Impuls de la conservació del patrimoni
• Impuls al comerç local
La proposta presentada s’emmarca al voltant del patrimoni cultural
ben conservat i dotat d’interpretació que és visible en diferents itineraris representatius del municipi (tant en el nucli urbà com en l’entorn
natural). Entre ells, quatre recursos estan catalogats BCIN; Termes Romanes del Puig de Sant Grau (BCIN Reg.85-MH i BIC R-1-M-0557),
Castell de Caldes (BCIN Reg.576-MH,578-MH i BIC R-Y-51-5826),
Castell de la Malavella (BCIN Reg. 577-MH-ZA) i el Jaciment paleontològic El Camp dels Ninots (DOGC 7001 de 19.11.2015).
La principal oportunitat per a l’impuls d’aquest projecte són les recents obres de millora i conservació que s’han dut a terme en diferents elements patrimonials del municipi gràcies a l’obtenció de diferents línies de subvenció de la Diputació de Girona.
Així mateix, esdevé ineludible anomenar la oportunitat de negoci que
pot generar als privats un projecte que determini com el patrimoni pot
relacionar-se amb els agents econòmics i turístics del municipi atenent
la manca d’oferta de productes i serveis amb aquestes característiques.
La redacció d’aquest Pla d’acció està prevista pel segon i tercer trimestre de l’any on es preveu diferents trobades amb els empresaris
del municipi per poder-ho treballar conjuntament.

TEXT> JENNIFER COSTA

En aquesta primera trobada els empresaris del municipi varen assistir segons el seu sector d’activitat. La sessió,
que va ser conduïda i dinamitzada per
Carles Martí de MT artesania en formació, va permetre als empresaris donar a conèixer els seus serveis i necessitats a la resta d’assistents per tal de
detectar noves oportunitats de negoci
i col·laboració amb altres empreses de
l’entorn.
Per al dimarts 25 de juny s’ha previst
una segona trobada on es posaran en
comú les possibles col·laboracions arrel
de les necessitats detectades a la primera trobada amb l’objectiu de fomentar
la cooperació empresarial entre els empresaris del mateix municipi.
Aquesta acció està organitzada pel
Consell Comarcal de la Selva juntament amb l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament i forma part d’una
projecte comarcal anomenat #Connectem la Selva, que ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona.
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Guanyadors concurs d’aparadors i façanes Festa
de la Malavella 2019

L’edat de fer
volar coloms

En aquesta nova edició dels concursos s’han presentat un total de 4 comerços i 4
llars. TEXT> JENNIFER COSTA

Sembla ser que, a
mesura que ens anem
fent grans, augmenten
considerablement les
possibilitats d’anar fent
volar coloms.

Els establiments participants al concurs
d’aparadors de la Festa de la Malavella
han sigut: Farmàcia Xenia Planas, Carns
Anna Garcia, Daddy, tot per a la teva
mascota i Picarols.
El 1r premi l’ha obtingut la Farmàcia Xenia Planas i està dotat en 150€ + sis mesos de publicitat gratuïta del comerç i/o
empresa de servei a la ràdio Caldes FM
segons modalitat establiments + inserció
d’un anunci a plana sencera del comerç
i/o empresa de servei a dos números de
l’AQUAE.
El 2n premi ha sigut per Carns Anna
Garcia i ha obtingut sis mesos de publicitat gratuïta del comerç i/o empresa de
servei a la ràdio Caldes FM segons modalitat establiments + inserció d’un anunci a
plana sencera del comerç i/o empresa de
servei a dos números de l’AQUAE.
Pel que fa el concurs d’ornamentació de
balcons, finestres i façanes de la Festa de
la Malavella, les llars que han participat
han sigut: Av. Doctor Furest, 22 1rB, Av.
Doctor Furest, 22 2nB, Pl. Mestre Mas i
Ros, 18 i C/ Costa Brava, 101.
La llar amb l’adreça Av. Doctor Furest, 22
2nB ha sigut la primera classificada i la
seva propietària ha obtingut una targeta
regal carregada amb 50€ per a gastar als
establiments associats de l’Associació de
comerç i serveis de Caldes gentilesa de
l’Associació de comerç + un menú de cap
de setmana per a dues persones al Restaurant del Balneari Prats.
El segon premi l’ha obtingut la llar situada a l’Av. Doctor Furest, 22 1rB dotat
amb una targeta regal carregada amb 25€
per a gastar als establiments associats de
l’Associació de comerç i serveis de Caldes
gentilesa de l’Associació de comerç.

pot considerar com una idea plausible o bé respon a aquells primers
símptomes de fer volar l’aviram que
esmentàvem fa un moment.

TEXT > ANTONI MAS

Si voleu que us sigui franc, de vegades penso que ja he encetat aquesta
etapa de la meva vida. El principal
símptoma que m’ha fet sospitar, és
la facilitat amb que se m’acudeixen aquell tipus d’idees que, col·
loquialment, en diem “de bomberu”.
Les idees de bomberu són aquelles
que en el moment que apareixen
aparenten absolutament brillants i
que, a mesura que les anem analitzant, es van apagant i tornant inversemblants fins que, finalment, acaben prenent aquell caire grotesc que
fa que les relacionem amb els abnegats professionals que ens venen a
treure de l’atzucac quan ens amenaça algun element ignífer o hidràulic.
Explicat això, ara demanaria la col·
laboració dels amables lectors, perquè m’ajudeu a discernir si el darrer
pensament que se m’ha acudit es

fresca que proporcionen els arbres;
un sòl de terra batuda, menys calorós i molt més agradable que no
pas l’asfalt i, sobretot, l’espai cen					
tral lliure de trànsit per poder-nos
EL COM I TÈ DE LA RAM BLA
instal·lar i garlar amb total comoFart com estic dels comentaris so- ditat.
bre les deixalles que constantment Com que la idea pretén ser integraescampen els programes banals de dora, confio que el Comitè estarà
televisió, de les males notícies que d’acord en invitar a tota la gent del
inunden els telenoticies seriosos, de poble que vulgui fer cap a la Rambla
les bajanades i mentides que corren per enriquir i fer més gran la tertúper les xarxes socials i del deteriora- lia. També cap la possibilitat que,
ment de les relacions personals que un cop comprovats els bons resulprovoca l’abús de tot plegat, he pres tats, els assistents que no resideixin
la següent determinació: Convocar a la Rambla es decideixin a organituna quants veïns de la Rambla que, zar les seves pròpies tertúlies en els
més o menys, em consta que pensen diferents barris o carrers. Si fora el
com jo, per constituir-nos en pe- cas, tots plegats hauríem aconsetit comitè. El Comitè de la Rambla, guit un grau de convivència entre
haurà d’estudiar -i aprovar, si s’escau- els veïns de Caldes que, ben segur,
una proposta que se m’ha acudit per despertaria l’enveja de la majoria de
pal·liar els efectes de tots aquests pobles del voltant. I potser algun, es
mals que esmentava i recuperar l’an- decidiria a imitar-nos.
tiga convivència veïnal que, sobretot 				
en els pobles, era tan present i resul- CONCL U S IÓ
tava tan efectiva com afectiva.
Si els veïns em fan cas i la meva idea
resulta reeixida, servirà, com hem
TERTÚ LI ES A LA FRES CA
dit, per fomentar la relació social de
La proposta consisteix en determi- la gent del poble i també indicarà
nar un dia de cadascuna de les set- que el meu cervell encara rutlla amb
manes d’estiu, en el qual els veïns certa normalitat. Si, contràriament,
de La Rambla traurem les cadires resulta un fracàs, constituirà la meva
al carrer i la farem petar tal com nova i particular aportació a l’hos’acostumava a fer seixanta o setan- menatge a l’admirat cos de bombers
ta anys endarrere. Precisament La que, qui més qui menys, comencem
Rambla és un lloc ideal. Tenim la a retre a partir de certa edat.

Viu, sent,
gaudeix
Caldes de Malavella, la teva vila termal

L’entrega de premis va tenir lloc el dissabte 27 d’abril a les 18.30h en el Parc de la
Sardana en el marc dels actes de la Festa
de la Malavella.

CALDESÉS
BENESTAR

visitcaldes.cat
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Standford Univeristy.
A nivell de ciutat sempre l’he descrit com a un parc temàtic, on pots
anar de China Town al barri italià, al
barri de la Mission, on predomina la
comunitat llatina, al barri de Castro
on es concentra la majoria de comunitat gay. En un espai tan petit com
és la ciutat de SF, que no arriba al
milió d’habitants, et trobes amb ambients totalment diferents.
No obstant, tot aquest bum tecnològic no ha fet massa bé pels residents
de la ciutat. Ja que ha atret molts
professionals d’alt nivell i els preus
han crescut desorbitadament. A la
comunitat de les arts, he viscut personalment desallotjaments d’estudis
on he treballat perquè una startup o
empresa de nova generació, pagarà
el triple de lloguer que tu. Molts dels
meus amics fotògrafs, escultors, pintors etc. s’han hagut de traslladar a
Oackland o Berkely per aquesta raó.

Ferran Torras Geronès
Ferran Torras Geronès (Caldes de Malavella,1981)
és un dissenyador, il.lustrador i muralista que viu i
treballa a Sant Francisco(CA), als Estats Units, on té
la seva pròpia empresa. Avui. AQUAE vol conèixer
més aquest caldenc internacional que es va formar
a l’Escola Llotja de Barcelona on va obtenir dos
graus superiors, un en Gràfica Publicitària i l’altre en
Il·lustració. Va obtenir també el Certificat de Disseny
al City College de San Francisco.
TEXT > MATEU CIURANA
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A part del Barça i la Sagrada família, la gent amb qui parles co-

Doncs moltes gràcies. Intuïm
que si passem per San Francisco
t’hem de passar a saludar.
Si mai cap caldenc passa per SF,
sempre estic disposat a donar consells i idees de què visitar i sempre
obert a fer un cafè plegats.

Llibre fotogràfic
“CALDES DE MALAVELLA, LA VILA TERMAL” ,

e

És interessantíssim. Ens dones les
dades per a veure’n mes online?
L’empresa es diu Wall and Wall,
aquesta és la web: www.wallandwall.
com i em poden seguir al meu instagram personal @ferrantorras o al
de l’empresa @wallandwall

Molts coneixem la ciutat on vius,
només pel cinema...
San Francisco és una ciutat multicultural, molt oberta i permissiva. No hi
ha temps per l’avorriment. A part de
ser coneguda per la seva gran comunitat gay, on Harvey Milk va marcar
un abans i un després, també és coneguda per ser la meca de les noves
tecnologies, tenint les seus principals
d’Apple, Google etc. a part de viure
en un ecosistema que nodreix aquesta basant d’innovació amb grans com

.

Això dels murals és tot un món.
Deus tenir les teves especialitats.
Tenim dues línies murals molt
concretes, per a oficines i murals/
instal·lacions efímeres per a esdeveniments/conferències.
Venint del disseny corporatiu, m’és
bastant fàcil entendre les normes
gràfiques de les empreses i adaptar
aquestes, ja siguin tipografies, colors
etc. als murals que aniran pintats

als espais d’aquestes oficines. Doncs
treballem col.laborativament amb
el client per trobar un resultat gràfic
que s’adapti a l’empresa, alhora que
sigui atractiu pels treballadors i clients d’aquestes empreses, tant atractiu fins al punt de que es vulguin fer
fotos amb les pintures, per tant és un
element molt potent de màrketing,
ja que la gent ¨penjarà¨ les fotos a les
xarxes socials, donant a l’empresa en
qüestió ressò mediàtic.
Els murals interactius són una dels
productes estrella que teníem, especialment per esdeveniments que
poden durar tant sols unes hores o
un parell de dies, i els clients volen
destacar per damunt dels seus competidors. Es busca el ¨Wow¨ del l’assistent.

Segurament encara el queda
temps per a altres coses.
Si. M’agrada molt relacionar-me
amb altres catalans. N’hi ha molts a
SF. I fer escalada ha sigut una molt
bona eina d’escapatòria de l’estrès
del dia a dia, a més d’anar a concerts,
acampar als impressionants boscos
de Sequoies de California i òbviament sortir i trobar-me amb la colla
d’amics que han esdevingut la meva
família a USA.

La teva trajectòria és molt maca,
s’ha de ser valent i suposo que
has tingut un bon suport familiar.
El suport de casa ha sigut il·limitat.
La llibertat que m’han donat no té
preu, i encara que sovint les decisions que he pres potser no eren enteses, les han respectades. És difícil
viure tant lluny de casa però també
és difícil per qui es queda a casa.

cin com
a pr
25 de T a’l a:
eu uris
r m

Com vas anar a parar a EUA i
fixar-hi el teu lloc de treball i la
teva empresa?
Doncs ja venia de viure a Anglaterra,

on hi vaig passar un parell d’anys, al
tornar vaig veure que no m’agradava
l’ambient professional i vaig pensar
en anar San Francisco. Vaig comprar
bitllet d’anada i amb l’idea de tornar
al cap de 5 mesos. En David Vilà,
un caldenc que ja fa anys viu a prop,
em va recollir de l’aeroport i em va
portar fins a l’hostal que m’hostejaria
em va dir ¨tu això no ho saps, però
aquí et quedaràs¨. Doncs encara li
recordo cada cop que el visito a ell
i a la seva família a San Rafael. Han
passat set anys i mig.
Els inicis van ser durs però vaig aconseguir crear el meu propi projecte, i
d’aquesta manera poder demanar
un visat d’inversor, que l’anomenen,
per a gent que comença empreses de
nova creació als Estats Units.
Tota una aventura, però ara tinc petit
equip i treballem pintant tant petites
empreses com grans corporacions,
com Google, Wework, Capital One,
Facebook etc. Si m’ho haguessin dit,
no m’ho hagués cregut mai.

Ofi

De petit ja tenies inclinació per
l’art, el grafisme, el disseny?
Si. Els pares sempre em varen empènyer a desenvolupar les meves
aptituds creatives. Vaig tenir la gran
sort de que des de ben petit em varen portar a classes de pintura que
impartia la Lídia Masllorens. Em
portava a tot de concursos de pintura ràpida, exposicions etc. i durant
molts anys em va ensenyar tècnica,
color etc. fins a donar-me llibertat
creativa per expressar-me plàsticament com volgués, sempre sota la
seva supervisió, és clar
Un records que sempre portaré
amb mi i que crec que va ser un dels
moments que sempre recordaré, és
quan a 6è d’EGB, vàrem presentar-nos en Jordi Hernàndez, la Susanna Sempere i la Gemma Oliveras
i jo al premi Tàpies amb un quadre
fet de manera col·laborativa. Vàrem ser finalistes a Girona, llavors
Barcelona… fins que vàrem quedar
segons d’Espanya de la nostra edat!
vàrem recollir el premi de la pròpia
mà de Tàpies a l’ajuntament de Barcelona, a més de marxar una setmana sencera, durant l’any acadèmic.
Més tard vaig descobrir el disseny i
m’hi vaig orientar perquè no m’agradaven els estudis convencionals.

neix Catalunya?
Sí, coneixen bé la cultura catalana.
Quan et presentes a la gent o clients,
et pregunten d’on ets, òbviament l’accent delata, quan dius que ets d’Espanya, concretament de Barcelona,
tothom reacciona amb un ¨Wooow!¨
Molta gent ha visitat la nostra terra
i els que han viscut a Catalunya et
pregunten com estan les tensions
polítiques entre Espanya i Catalunya. Em vaig quedar sorprès que
amics americans em varen escriure
preocupats pel que estaven llegint i
veient que havia passat als incidents
de l’1 d’octubre.
Però també et parlen del caga tió,
del caganer, del pa amb tomàquet…
i no pots aguantar-te i se t’escapa un
somriure, t’emociona veure que com
de peculiar és la nostra cultura.
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Biblaquae

L L A R D ’ I N FA N T S E L S N I N O T S

Aquest article ha de començar subsanant un oblit de part meva, i és que haig d’agrair a
la Mercè i a la Marta de la biblioteca la seva ajuda en la recerca dels textos que us vaig
oferint. A excepció dels refranys, que de moment surten d’una recopilació feta fa anys
en una altra area geogràfica de les comarques gironines, tan els aforismes com els relats i poesies, de moment, els podeu trobar a la biblioteca de Caldes. TEXT> MARTÍ BOSCH I FARRERÓ
A FO R I SM E S:

Si bé seguim en el tema amorós, algunes de les màximes que hem escollit avui no tenen una lectura tan
idíl·lica com les de l’entrega inicial.
Tot amant és un soldat en guerra.
Ovidi.

Qui no és gelós, no estima. Agustí

d’Hipona: Sant Agustí.

Amor és aquella cosa qui los francs
met en servitud, e a los serfs dón llibertat. Ramon Llull.
L’amor i la gola ho justifiquen tot.
Oscar Wilde.
RE FR A N YS:

En l’anterior entrega ja varem avisar de la poca correcció social que
tindrien avui dia la major part dels
refranys. No hi insistirem més.
L’home proposa i la dona disposa.
No hi ha olla ni olleta que no trobi la
seva tapadoreta.
De casar-te jove i llevar-te de matí,
mai te n’hauràs de penedir.
La dona i la dalla no es deixen a ningú.
CON TE :
UN S O M N I NE G R E ( 1898)

Somniava que baixava per una escala estreta, avall, avall sempre.
Feia fosca, i tocant amb les mans les
parets negres, se trobava una humitat freda i tova, com llot regalimant
o molsa bruta.
Em sent a baix d’un soterrani com
una espècie de cisterna, entrava una
claror estranya i verda que no es podia dir d’on venia.
De primer no es veia res; però al
cap d’un rato sortien unes figures de
cera, arrambades sota unes voltes:
un home magre assassinat, a prop
d’un bagul polsós, amb un candeler
brut per terra i un ganivet brut de
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sang; un home lligat més enllà, amb
la boca tapada amb un mocador tacat, morat tot ell i amb els ulls a punt
d’esclatar; un frare morint-se en un
racó de cel·la, dos caps penjant de
la volta, i tot silenciós, humit, verd
i polsós, ressonant els passos com
dintre d’una tomba buida.
Més enllà hi havia un gran tancat
amb un vidre. El vidre era espès i entelat, i a dintre, entre una atmosfera fosca que no se sabia si era aigua
o era fum, s’hi veia un mort tornat
figura de cera, que es bellugava en
l’espessedat de l’ombra. De tant en
tant, de baix de tot se desprenia una
bombolla, i pujava, pujava poc a
poc, se tornava una estranya sangonera, i, tot pujant, de la boca li sortia
una llumeta fosforescent, una llum
de sofre que tremolava un moment i
s’apagava de cop. Al fons, entre aquella indecisió, se veien petxines amb
ulls, sense nines ni mirada; i la terra,
feta de fang verd, clapejat com ventre
de galipau, s’inflava i es desinflava.
El mort va apropar-se al vidre, va
apoiar-hi uns llavis arrugats i blancs,
les mans amb els palmells grocs, i
apretant uns ulls que sortien de la
cara i varen quedar aplanats. Va
mirar amb mandra, fent donar tota
la volta a unes nines pigallades, i va
entornar-se’n al fondo. Va ajeure’s
dintre una caixa de morts; va tornar-se a alçar; i sempre anant a poc
a poc, com qui camina entre fang, va
agafar una capsa de colors sense color i va començà a pintar un quadro.
Era un quadro d’una veritat espantosa: una dona despullada, grassa i
malalta, groga i fornida, que no podia mirar-se.
Com un cadell de dragó, barrejat
de gossa, va llepar-li el pit i la cara,

va firmar Naturalisme i va entornar-se’n a la caixa.
Vaig somiar, per últim, que feien
pagar per baixar a veure aquell art,
que els visitants eren a mils, i que
donaven a la porta una injecció de
morfina.

El temps vola
El temps passa molt de pressa, sembla que va ser ahir quan vam començar aquest curs. Doncs ja veieu,
estem a la recta final (potser quan
es publiqui l’escrit fins i tot estiguem
de vacances).
Actualment la societat es queixa de
la manca de temps per gaudir dels
fills i filles. Però realment és la manca de temps, o la incapacitat de prioritzar? Estar amb els fills/es no vol
dir passar hores i hores jugant amb
ells/es, evidentment com més millor,
però el més important és la qualitat

d’aquest temps.
Moltes vegades escoltem: “a veure
si avui arriba cansat/da de l’escola,
de la llar, de les activitats extraescolars... i així aviat va a dormir i jo
puc descansar o tenir temps per mi
que estic molt estressada de la feina
“. Cadascú de nosaltres tria el que
creu més important, per tant, no és
criticable però, tampoc podem donar la culpa a la manca de temps
oi? Qui escollim com passar temps
som els adults.
De totes maneres durant les va-

cances sí que tenim temps per dedicar-nos a nosaltres mateixos i/o
realitzar tota mena d’activitats amb
els nostres infants on la creativitat,
imaginació, curiositat... són l’eix
principal. Aprofitem per a descobrir
la natura, a manipular materials
de reciclar, mirar contes,... però,
sobretot parlem i escoltem als nostres infants, no ens cansem d’abraçar-los, acaronar-los, riure amb ells..
El temps és irrecuperable i la seva
infància única.

Autor: Santiago Rusiñol

Aquest relat el podeu trobar en
l’antologia: Savis, bojos i difunts de
l’editorial Males herbes, a qui hem
d’agrair la col·laboració que ens han
donat per la seva publicació. L’antologia va a càrrec d’en Ramón Mas i la
correcció és la labor de Joana Castell
Savall.
Hi detectareu algunes errades que
no han de ser considerades com a
tals, donat que la correctora ha respectat en tot el que ha pogut la grafia
original, sempre i quan això no restés capacitat de comprensió al text.
Us he remarcat la paraula: Naturalisme. És normal que un artista, era
pintor i escriptor, que cal incorporar al corrent Modernista, abomini
del corrent Naturalista o si voleu:
Realista. A mi, però, m’ofèn aquest
menyspreu generalitzat donat que
entre altres significa anatemitzar
algú com en Martí Alsina (podeu
veure El sitio de Gerona, 1809 a la
seu de la Generalitat de Girona) que
per el meu enteniment es pot considerar com un dels millors pintors
realistes del XIX de Catalunya; també de la península Ibérica. Artista al
qual un bon comissari no dubtaria a
penjar en una exposició a la mateixa
sala que el francès Corot. Crec que
el que Rusiñol més aviat menyspreava era la pintura folkloritzant i “carlina” de l’Escola Olotina.
AQUAE
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Escola, posa’t guapa

L’intercanvi amb alumnes de Turquia

El passat dissabte 11 de maig, com cada any l’escola i l’AMPA, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Caldes, va organitzar una activitat de cohesió
de famílies, alumnes i mestres. Aquesta activitat té com a finalitat enriquir i
afavorir les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa.
Tots els assistents que van participar en aquesta jornada, van tenir la possibilitat de decorar una de les parets del pati de l’escola. Durant la realització
de la pintada, es van seguir els consells i les indicacions de l’Albert i la
Carme, que van elaborar el disseny del mural tal com han anat fent durant
aquests últims cursos.
Aquest curs, a diferència dels altres, s’ha volgut tenir en compte els alumnes
de sisè. Se’ls va oferir l’oportunitat de decorar una paret amb les seves
mans amb pintura per deixar la seva empremta i així, poder deixar un
record del seu pas per l’escola.
Per fer més amena l’activitat“Escola, posa’t guapa” es va realitzar un esmorzar conjunt al pati de l’escola.
Aprofitem l’avinentesa per agrair a l’Albert i la Carme la seva dedicació al
projecte, a l’AMPA la seva implicació, a l’Ajuntament la seva participació
econòmica i als mestres i famílies per la seva assistència a la jornada.

Aquest any un grup d’alumnes de 3r
d’ESO de l’institut de Caldes de Malavella vam tenir la sort de poder fer
un intercanvi amb alumnes de Turquia. De tots els alumnes que som
a classe, només setze persones del
curs vam poder viure aquesta experiència. I així va ser que, el passat 7
de maig, a les vuit del matí ens vam
trobar els 16 alumnes i les dues professores que ens acompanyaven a
l’estació de tren. Amb cara d’adormits, les maletes plenes i moltes ganes de viure aquesta aventura vam
agafar el tren cap a l’aeroport. Ens
vam passar tot el dia viatjant. De
tren en tren, i d’avió en avió, fins
a arribar al nostre destí, Esmirna,
on passaríem els pròxims set dies.
Teníem els nervis a flor de pell. Anàvem a casa d’algú que no coneixíem però alhora també teníem moltes
ganes d’estar-hi.
Només d’arribar ja ens va sorgir
el primer imprevist, ens pensàvem
que els nostres companys turcs
ens estarien esperant a l’aeroport,
però quan vam arribar no hi havia
ningú. Vam passar uns 15 minuts
desconcertats. Però després, quan
vam canviar de terminal, ens vam
trobar la professora d’anglès i el director de l’escola de Turquia. Molt
amablement ens van portar fins a
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un hotel on, allà sí per sort, ens estaven esperant. La trobada va ser
més que bona, ja que ja havíem
parlat amb ells anteriorment i teníem moltes ganes de veure’ls. Vam
estar una hora aproximadament,
i després cadascú va anar a casa
del seu company turc. Quan vam
arribar a casa seva va ser un moment incòmode, perquè no sabíem
com iniciar una conversa, però de
mica en mica vam anar guanyant
confiança. El primer que ens va sorprendre molt a tots era que sempre
havíem de deixar les sabates fora
de casa, i teníem la sensació que
ens les podien robar. L’endemà vam
retrobar-nos a la seva gran escola i
ens van fer una presentació del seu
país, on cada curs va preparar un
espectacle molt bonic. A la tarda
vam quedar tots els estudiants de
l’intercanvi al Mavi Bache, un centre comercial gegant de cinc plantes, on els preus de tot era molt més
barat i econòmic que a la nostra
terra. Els altres dies vam fer excursions a museus (Atatürk musem), llocs
turístics (illa grega), ruïnes (Efes i la
tomba de la Verge Maria)... I a la
tarda quedàvem tots junts al centre
comercial o al Seaside, que era un
lloc per passejar al costat del mar
i veure la posta de sol, o a vega-

des anàvem a casa d’algun company turc. Els dies passaven volant
perquè sempre estàvem ocupats.
Els turcs tenen una cultura diferent
però la seva manera de viure no és
tan diferent de la nostra. Els joves
adolescents fan exactament el mateix que nosaltres, mòbils, música,
esport, Instagram també estan entre
les seves aficions. Hem de dir, però,
que ens va sorprendre moltíssim el
fet que no tenien un horari fix per
menjar, menjaven a totes hores, un
dia podien dinar a les dotze i el
següent a les quatre. Una mica de
descontrol en els àpats, però al cap
d’uns dies ja t’acostumes. També
vam aprendre la gran història de
Turquia; qui era Atatürk, la importància de la bandera, les seves tradicions... Com veieu un viatge ben
complet. Si és que haver fet aquest
viatge ens ha ensenyat que no s’ha
de jutjar la gent segons el lloc on viu
i no tenir tants prejudicis, perquè al
cap i a la fi tots som persones.
L’estada allà va ser una experiència
molt divertida i inoblidable. Vam fer
molt bons amics, que mai oblidarem
i que desitgem tornar-los a veure al
més aviat possible.
Fins al curs que ve, amics turcs!
Sara Bagudà i Adrià Gibert
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Creació d’un joc de taula
Us agrada jugar? Jocs de moviment,
de rol, enigmes, d’ordinador, de
taula...?
Els alumnes i les alumnes de 6è,
aquest tercer trimestre hem participat en el concurs Tísner de creació
de jocs de taula per a la Plataforma de la Llengua Catalana.
Com que a Valors treballem una
metodologia basada en el joc, finalment ens n’hem inventat un de molt
divertit.
PE NTINE M E M O CION S

Aquest joc de paraules és el nom
del nostre joc de taula. L’objectiu és
treballar els sinònims i els antònims
amb paraules que es refereixen a
emocions i sentiments.
EL JOC

Hem redactat una història que és el
fil conductor i la motivació del joc.
Va ser molt difícil planificar i dissenyar la idea del funcionament del
joc, així com les seves parts. Aportant un xic de cadascú de nosaltres,
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vam crear-ne una de nova.
Per altra banda, construir-lo va ser
més fàcil però molt més entretingut. No ens va portar tants mals de
caps!!!
Finalment, comprovar-ho és la part
més divertida! Ens ho vam passar
d’allò més bé i vam riure molt.
En resum, aprendre continguts jugant és més divertit i significatiu, i a
l’hora nosaltres treballem cooperativament, tots junts, aprenent els uns
dels altres.
Estem molt contents i contentes! Us
convidem a visitar el blog de l’escola per veure el nostre vídeo.
“El joc és la disfressa de l’aprenentatge”
Francisco Mora
Els i les alumnes de 6è de La Benaula

XARXA DE DONES DE CALDES

Seguim
treballant
Enfilem la recta cap a final de curs,
arribarà l’estiu i és hora de fer balanç de les tasques que hem dut a
terme a l’AMPA durant aquest curs
i promoure les activitats de cara al
curs vinent.
Temps enrere l’AMPA va tenir un
somni, que si era possible, ens
agradaria que l’escola disposes
d’una aula d’experimentació, cosa
que vàrem proposar a la direcció
del centre i els va semblar una bona
idea, llavors ens vam posar mans a
l’obra.
Aquest curs l’AMPA ha adquirit un
armari fet a mida per encabir el
material necessari, que amablement
una empresa del sector ens va proporcionar i juntament amb el que
comprarem i que l’escola creu convenient que seria l’adequat, farem
realitat aquest somni.
També hem muntat parada per Sant
Jordi, a on vàrem vendre llibres i
roses, que va tenir molt bona recaptació i que es va destinar a adquirir
llibres per als guanyadors del concurs “Full blanc” que organitza a la
nostra escola i una col·lecció de llibres per la biblioteca, que esperem
que la gaudeixin molt tots els nens/
es de l’escola.
I ara, ja preparem la Festa de Fi de
Curs, amb jocs, activitats i un magnífic sopar. Us animem a venir i gaudir de la Festa!

El dissabte 4 de maig des de la
Xarxa de dones de Caldes, vam organitzar una taula rodona amb els
partits polítics que es presentaven
a les eleccions municipals 2019
Per tal que ens exposessin les accions polítiques previstes en els seus
respectius programes electorals,
sobre polítiques socials i d’igualtat
.
Vam plantejar el tema d’igualtat i
serveis socials, ja que per nosaltres, les dones són temes de vital
importància i que considerem que
sovint queden relegats en segon
pla.
Primer es va parlar del III Pla
d’igualtat de Caldes, la majoria
dels participants van estar d’acord
en la importància del pla i de la
necessitat de dotar-lo de recursos i
pressupost, per tal de portar-lo endavant, intentant al mateix temps,
millorar-lo en aspectes concrets
com és la conciliació de la vida laboral i familiar.

També es va esmentar la recuperació de la memòria històrica de les
dones, de la feminització de la cultura i de la política municipal, de
la promoció de l’esport femení, del
protocol d’assetjaments, del pla
d’igualtat de les empreses contractades per l’Ajuntament...
Després es va parlar de Serveis socials i de la importància de prioritzar en els pressupostos la partida
de serveis socials per tal de poder
donar resposta a les necessitats.
Es va parlar de l’espai, horari, de
la importància de saber exactament les necessitats socials del nostre poble, de reforçar els serveis
domiciliaris, del transport adaptat,
de l’eliminació de barreres arquitectòniques, de beques, del centre
de dia, d’un banc de recursos materials per a persones depenents,
del SIAD, de promoure i desestigmatitzar l’ús de serveis socials...
També es va parlar d’habitatge,
problemàtica greu arreu i també

a Caldes. En general tots els partits van estar d’acord en potenciar
l’habitatge social. Destinant pressupost a l’habitatge social , pressionant als bancs, i incentivant als
propietaris de vivendes per tal que
les destinin a habitatge social...
Referent a la cohesió social , es va
parlar de la importància de tenir
un centre cultural, escola de música, de promoció econòmica i d’algun tipus de transport i de vies de
connexió per tal de cohesionar a
la població del nucli del poble i les
urbanitzacions o veïnats.
Hem fet un resum de propostes i temes que es van tractar sense especificar quin partit les va fer.
Es van aportar en general molt bones propostes i bones intencions ,
ara caldrà que el nou Ajuntament,
les porti a terme, per tal de millorar i avençar en el benestar de les
persones, que en definitiva ha de
ser la finalitat de les polítiques municipals.

ESPLAI GENT GRAN LA CAIXA
A CTI VI TATS D E L’ESP LA I

Com sempre, a l’Esplai, l’activitat
no s’atura. En el berenar del mes
d’abril vam poder gaudir de l’actuació musical del duet: Antoni Mas i
Jordi Comalada que van fer gaudir
d’allò més al públic assistent. Ja ens
agradaria de tenir-los més sovint!!!
També vàrem celebrar l’Assemblea
General de Socis on es varen aprovar algunes mesures per tal que la
marxa de l’Esplai sigui cada cop
més efectiva. L’assemblea va finalitzar amb un pica-pica.
Hem estat presents a la Fira de Manualitats d’Hostalric on vam poder
mostrar algunes de les nostres cre-

acions que per cert van tenir molt
d’èxit.
Com a novetat podem dir que a
partir de setmana santa el centre romandrà tancat tots els diumenges i
en canvi els dissabtes estarà obert.
L’objectiu és poder organitzar activitats quinzenals variades per a tots
aquells socis que hi vulguin participar. El proppassat dissabte 11 de
maig vàrem organitzar un torneig
de Rummikub. Hi van participar 12
persones i van resultar guanyadores:
Maria Vidal, Margarita Canet i Maria Ribes.
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ASSOCIACIÓ IKALD

CLUB PATÍ CALDES

MA IG, E L ME S DE LE S F L OR S

BON BA LA NÇ

Des de sempre, maig ha estat el mes de les flors, dels
perfums florals, de la riquesa policroma de la floració,
un món de colors i textures que troba el seu zenit al mes
de maig. Per a la nostra associació és també el mes de
les exposicions florals, la qual cosa es tradueix en estrès,
nervis, que no arribem, quedarà bé?, aquí no sabem
què posarem...
Comencem, amb ganes una mica abans amb l’exposició que realitzem cada any a Caldes, l’exposició de Setmana Santa de bonsais, ikebanes i ceràmica. Si te l’has
perdut aquest any, et convidem a visitar-nos l’any vinent.
Després arriba una de les cites més importants de
EXPOSICIÓ CALDES
l’any, Temps de Flors de Girona. Amb ja més de 20
DE MALAVELLA

anys de participació tenim la sort de poder treballar
en un dels locals més bonics, les Sarraïnes. Any rere
any intentem esforçar-nos al màxim per a oferir al visitant un bon espectacle de música, color, bellesa i
ikebanes, i actualment és un dels llocs més visitats i a
pols ens estem guanyant ser uns dels 10 “imprescindibles”. Aquest any dediquem l’exposició al bambú,
creant la fantasia del “Bosc de bambú”, ja que per la
cultura japonesa el bambú o Take és símbol de tenacitat i de superació.
I per acabar al mes de maig també participem en “Tocs
de flors” de Sils i en la “Festa de les flors” de Vidreres.
TEMPS DE FLORS
Us esperem!

COLLA GEGANTERA I GRALLERS ESCALDATS
Aquesta temporada està ben carregadeta de sortides i activitats. Com
vam comentar a l’anterior Aquae vam
començar al gener amb la trobada
d’Anglès. Al febrer vam visitar una població nova per a la colla: Navarcles.
Cau una miqueta lluny, però va ser
divertida: vam començar amb uns estiraments per als geganters/es incloent
també els grallers i timbalers.
Una activitat destacada que vam fer el
mes de febrer va ser la calçotada gegantera a les escoles de Franciac. Va
ser un dia per gaudir amb la família
gegantera. No tot és fer cercaviles i
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prou! Poc a poc, sense adonar-nos-en,
vam tenir el març a sobre i, amb ell,
el Carnaval de Caldes. Ja fa més de
25 anys seguits que hi participem i,
aquesta vegada, vam decidir que seríem uns avis ben eixerits que se n’anaven d’excursió a Lourdes.
L’últim cap de setmana d’abril vam celebrar la Xa Festa de la Malavella, on
la colla hi participa activament des del
primer moment. Aquest any la Malavella es va dirigir molt efusivament al
poble de Caldes.
Per acabar, cal destacar que el 12 de
maig es va celebrar la Vila Gegantera

Gironina a Sant Joan de les Abadesses. La colla va participar activament a
totes les activitats del cap de setmana
geganter: el dissabte amb la cercavileta de minigegantons i la trobada de
gegantons i capgrossos i el diumenge
amb la trobada de gegants i donant
un cop de mà amb la música del ball
conjunt.
I amb tot això, encara ens queden moltes sortides fora de Caldes i moltes altres activitats al poble. Estigueu atents,
que us anirem avisant!

El Club Patí Caldes enguany ha
comptat amb 5 equips federats, des
d’iniciació fins a alevins i el balanç
ha estat molt positiu. El resultat més
destacat ha estat sens dubte el de
l’equip aleví que, després de quedar-se a les portes de jugar a preferent, juga a la Copa Catalana
amb equips de renom en el món de
l’hoquei.
També cal destacar que els equips
d’iniciació i prebenjamins participen a la primera lligueta “Stick Content” d’en Joan Petit, organitzat per
la Fundació Amics Joan Petit - Nens

amb Càncer i el CP Blanes Atlètic.
Per altra banda, els jugadors d’escoleta de patins han participat en
diferents trobades des del mes de
febrer. A més, el proper 1 de juny,
participarem al Torneig Joan Petit
Nens amb Càncer d’aquest 2019,
que repetirà seu a Reus.
De cares a aquest proper mes de
juny, el Club Patí Caldes té pendents
dues jornades importants. El 15 de
juny se celebrarà el VIII Torneig David Cañon i el 22 del mateix mes la

Trobada d’Escoletes a Caldes com a
cloenda de temporada per als més
petits. Hi esteu tots convidats!

CE CALDES
EL 3X3 D E CA LD ES D E MA LAVELLA , A L MA PA D EL BÀ SQUET CATA LÀ

El 7 d’abril la gran festa del bàsquet va tornar a Caldes
de Malavella amb la celebració de la tretzena edició del
3x3. Una edició que va esdevenir qualitativament i quantitativament la més especial de les que s’han fet ininterrompudament des de fa 13 anys. El 3x3 va ser prova del
Circuit Català de 3x3 i seu del Campionat Territorial de
Girona, el que va implicar la participació de 150 equips,
de procedència d’arreu de Catalunya i fins i tot amb la
participació d’un equip alemany en categoria sènior masculí i un andorrà en categoria sènior femení.
Ha estat una edició d’emocions que va vestir de gala
la zona esportiva de Caldes amb la instal·lació d’una
carpa de grans dimensions amb dues pistes FIBA on es
van jugar les finals principals, retransmeses en directe
per Xala TV, i amb un desplegament de diferents àrees

per a la competició i diversió. La competició, amb 600
jugadors i jugadores, es va repartir en 3 instal·lacions
(Carpa, pavelló i polivalent) i 14 pistes. La diversió es va
concentrar en l’àrea lúdica i Streetball amb 3 inflables
gegants i tres pistes de joc a les pistes de tennis, tot engalanat per dues zones de bar, punt d’informació, espai
solidari amb l’ONG Open Arms, i el complement de
l’acte central amb l’assistència d’un dels millors jugadors
de la història del bàsquet català, en Jordi Villacampa.
Un esdeveniment de gran ressò mediàtic, des dels mitjans locals, TV3, youtuber Flopball entre d’altres, i que
la comunitat de bàsquet ha gaudit en la seva màxima
expressió, i tot gràcies a patrocinadors, l’ajuntament i
l’esforç de 150 voluntaris, un per cada equip participant, que van ser-hi per fer del 3x3 de Caldes 2019 el
més gran i millor 3x3 de Catalunya. Gràcies Voluntaris!
AQUAE
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CLUB EXCURSIONISTA DE CALDES

UE CALDES

LA MAL AVE L L A E NS FA C ÒR R E R !

RECTA FI NA L

La Malavella ens fa còrrer!
Dimecres 1 de maig.
Res de dia del descans.
A matinar!
9 en punt tret de sortida.
La geganta Malavella pren posició a
l’arc de sortida per esperonar els participants de la 5ª edició de la Cursa
de la Malavella.
Aquest any se’ns proposen tres recorreguts: 12 km i 23 km per fer corrent
i un altre de 7 km per fer caminant,
apte per totes les edats.
El dia acompanya. Marxaires i corredors surten a la mateixa hora fent pinya. Batecs que augmenten per cada
metre desnivell acumulat, corriols que
apareixen i fan tombar a dreta i esquerra sempre atents a les marques,
terreny Caldenc en estat pur, alzina,
roure i algun esbarzer que ens esgarrinxa, altes dosis d’esforç, suor i
superació.
Minuts per alguns, hores per d’altres,
un viatge per camins on el més important no acabarà essent el resultat sinó

el gaudi i la superació personal.
Després d’algun petit avituallament,
l’arribada final. Un bon esmorzar i
servei de fisioteràpia per recuperar
piles.
Sense la vostra participació aquesta
diada no hagués estat possible, així
que un sentit enhorabona a tots els
valents que han decidit calçar-se les
bambes per desafiar a la Malavella.
L’any que ve, més i millor!
Les dades:
365 participants repartits en les diverses modalitats
25 voluntaris il·lusionats
Una expectant geganta Malavella
amb els seu fidel geperut servent Suc
de Bruc.
Entrepans freds amb afegits originals:
rodelles d’alvocat i de tomàquet
Plàtans, pomes, taronges...i maduixes amb xocolata.
Premis amb estances als balnearis
pels guanyadors

R EC OR R EGUTS :

•

•
•

23km exigents amb 800 metres
de desnivell positiu amb culminació al pic més alt de Caldes, el
Puigvert
12km per gaudir de la velocitat
i proposar-se arribar en menys
d’una hora
7km per corriols per fer caminant
en família

PODIS :

23km masculí:
1. Ruben Pi (2:01:18)
2. David Anchuela (2:02:35)
3. Jordi Palaudelmas (2:04:48)
23km femení:
1. Laia Caldero (2:22:14)
2. Blanca Márquez (2:24:33)
3. Olga Segovia (2:34:28)
12km masculí:
1. Iñaki Vermeersch (0:50:04)
2. Carles Marncha (0:50:39)
3. Andrés Díaz (0:52:39)
12km femení:
1. Irene Melina (1:03:24)
2. Gemma Alcalà (1:06:00)
3. Martina Petrakovicova (1:06:34)

CLUB PATINATGE CALDES DE MALAVELLA
AR RI BA E L BO N T E M PS, I E L F I N A L D E C U R S

Ja tornem a tenir aquí el bon temps, i
amb ell, el final d’un curs esportiu més.
Al CPA Caldes en fem un bon balanç,
ja que comptem amb una quarantena
de patinadors i patinadores que durant
tot l’any, dia rera dia i entrenament rere
entrenament, s’han esforçat al màxim
per progressar i per assolir les fites esportives proposades.
Sabem que malgrat aquest esforç, el
patinatge és una disciplina individual
molt estricta en la que en qüestió d’un
minut i mig et jugues tota la dedicació
de molts mesos d’entrenament...i els
nervis, sovint, juguen males passades.
Tot i així, estem contents pels membres
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del nostre Club que sí han aconseguit
superar les proves de nivell a les que
s’han presentat: Ivet Alcalà (6a Copa
Girona), Maria Rojo (1ª Campionat Infantil C i Patí de Bronze), Laia González
(Iniciació A), Bruna Torrent (Iniciació B),
Carla Faixedas, Mireia Campo, Clàudia Quilis i Carla Fraile (Iniciació D)
. Als que aquesta vegada no ho heu
aconseguit, molts ànims i estem segurs
que si us continueu esforçant tant, a la
propera convocatòria de proves segur
que les supereu sense problemes!!
Per altra banda, i com a novetat molt
recent, ens fa molta il·lusió anunciar-vos
que el nostre Club s’ha iniciat també en

la modalitat de Xou amb dos grups, l’un
format per 12 patinadors/es d’entre 6
i 11 anys, i l’altre per 4 patinadores
d’entre 14 i 17 anys.
El Xou és una disciplina d’equip en la que
es valora sobretot la coordinació de tots
els membres del grup, i on el nivell tècnic de salts i piruetes no és tan complexa
com en la modalitat d’estil lliure, on es
competeix a nivell individual. Fa un parell
de mesos que aquests dos grups estan
entrenant de cara a poder participar als
propers campionats, i esperem que ben
aviat us puguem oferir un tastet del seu
treball que, estem segurs, ens reportarà
moltes alegries durant els propers anys.

Benvolguts/es,
Ja estem a la recta final de la temp.
2018-19, tots els nostres equips ja
estan jugant els últims partits de la
temporada. Ara és quan toca fer una
avaluació dels progressos dels jugadors i comprovar si individualment i
col·lectivament han estat al nivell que
a principi de temporada esperàvem.
També, com no pot ser d’una altre
manera els tècnics i coordinadors
han de donar les seves explicacions
de com ha anat la temporada i si
s’han assolit els objectius que volíem.
El proppassat 1 de maig es va cele-

brar el 12è torneig Mas llop categoria Escoleta amb la participació de 8
equips de les comarques gironines.
Cal destacar el gran nivell futbolístic
dels més petits.
El torneig internacional MIC també
va arribar a Caldes, els dies 17, 18,
19 i 20 d’abril. L’estadi Vall-llobera
va ser una de les seus d’aquest prestigiós torneig. La Unió va participar-hi amb l’equip juvenil amb qui
vam poder gaudir del seu joc contra
equips de reconegut prestigi d’arreu
del món. Hem de dir que l’equip va
competir en tots els partits.

Per altra banda, ja estem preparant
la propera temporada 2019-20, com
és habitual hi hauran baixes i altes de
jugadors i entrenadors. A tots ells, els
hi desitgem molts èxits i encerts.
Finalment, volem recordar que l’actual Junta de la Unió Esportiva Caldes porta dirigint el club durant els
últims 20 anys. Creiem que és necessari aire fresc en la direcció del
Club i per aquest motiu, animem a
tots aquells socis que vulguin assumir
el nou repte de dirigir el club que
ens ho facin saber.
Salut i futbol!

F LORA FL ORS SILVESTRES DE CAL DES

Herba de sant Robert Geranium robertianum
TEXT I IMATGES > ANNA LLANDRICH I MARGARIDA VILA

El nom de robertianum té el seu origen
al color sovint vermellós de la planta, q
en llatí seria “ruber”, i que per aquelles
coses va acabar batejat com herba de
Sant Robert.
Aquest és el gerani amb més aplicacions
dels que trobem al nostre territori, té
moltes propietats medicinals, tant va bé
per les diarrees com per les hemorràgies, els càlculs urinaris, diürètic, i també
per la pell, cicatrització de ferides, llagues i un munt de coses més.
Si més no és una planta amb que fa una
floreta molt bonica i que podem trobar
abundantment per les voreres dels camins mentre passegem i q ens fan sentir
que per fi ha arribat la primavera.
AQUAE
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9. El roure de Can
Grau Espatllat
TEXT > ANTONI MAS

Com segurament molts lectors ja sabreu, al costat mateix de can Grau Espatllat hi ha una alzina espectacular. Pel meu gust, l’arbre més imponent que tenim al
terme de Caldes. Aquesta alzina ja està catalogada i
figura en el plànol turístic editat per l’Ajuntament amb
el número 11.
I, dit això, avui toca fer justícia al roure que hi ha just
al costat. Es tracta d’un arbre, també remarcable, que
si es trobés ubicat a qualsevol altre lloc del municipi
l’hauríem tingut en molta més consideració. Però la
presència de la fabulosa alzina que esmentàvem abans
l’hi ha restat protagonisme. També s’ha vist perjudicat
pels efectes d’un llamp que el va afectar en el seu dia,
impedint-l’hi desenvolupar la brancada en tot el seu
esplendor.
Malgrat tot plegat, es tracta d’un digne exemplar arbori
que s’ha guanyat el seu lloc entre els arbres destacats
del poble i s’ha fet mereixedor de l’atenció dels visitants
que, enlluernats per l’esplendor de l’alzina veïna, de vegades el podrien deixar de racó.
Per visitar aquesta extraordinària parella, us cal anar
fins a Sant Mateu de Franciac i seguir en direcció a Sant
Andreu Salou, fins que, al llindar del bosc, trobareu a
Cal Negre. Allí heu de trencar a la dreta i, en qüestió de
cent o dos cents metres, ja veureu els arbres, just abans
d’arribar a la casa.

PASSAT E M PS PAS S AT E M P S I CU IN A

Passatemps

PER: FELUCA DÍAZ

6 lletres
ANOUER
ENLLOC

9 lletres

OMPLIMENT

7 lletres
DEBATRE
ARRAPAR
DISCRET

5 lletres
MENYS
ARDOR
LLAMP
CONXO
ANADA
TONYA
ECOIC
APLEC
ISTME
IARDA

4 lletres
LACI
ATXA
SOTS
OIAR
SAKE

3 lletres
REN
SUD
RAP
RUC
DUC
APA
CAR
IOD
COS
PLA
RHO

Cargols secs a la cassola
PER > MONTSE FERNÁNDEZ I DALEMUS

A destacar:

els cargols de terra, són mol·luscs gastròpodes. Les espècies comestibles més
corrents als paisos catalans són: bovers,
vinyals i sapencs. Segons Jaume Fàbrega, Catalunya és la capital mundial del
cargol, amb infinitat de receptes.

Curiositats:

Els cargols es busquen o es cacen?
Doncs, depenent de l´àrea geogràfica,
ho direm d´una manera o de l´altre. I
també, es compren, inclús per internet.
Ara bé, el més important és que estiguin
ben dejunats, purgats i nets.

Ingredients:

1kg. cargols de closca forta, 1 sèpia
negra (bruta), 250 gr. carn picada de
porc i vedella, 1 ceba, 1 pot de 400
gr. de tomàquet triturat natural, 1 fulla
llorer, oli d´oliva, sal, pebre, sucre, xocolata negra.

Elaboració:

rossejar la carn picada amb sal i pebre
i retirar. En l´oli rossejar la sípia tallada
petita i retirar. Posar-hi la ceba ratllada,
sofregir i afegir el tomàquet, un pessic
de sucre i sal, tapar i deixar coure 10´
a bon foc.
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Afegir els cargols, la sèpia, la carn i el
llorer. Deixar-ho destapat i quan faci xupxup, abaixar el foc i remenar de tan en
tan, amb molt de compte, perquè vagi
quedant sec. Tastar i si cal, rectificar de
sal i pebre. Al final, afegir una mica de
xocolata negra i remenar. Tancar el foc.
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Viu, sent,
descobreix

Caldes de Malavella, la teva vila termal

www.visitcaldes.cat

