
AQUAE REV I S TA 
MUN IC I PA L 
CALDES  DE 
MALAVE L LA
NÚMERO 67

Reviu 
la Fira de l’Aigua, 
Sant Maurici 
i Sant Grau!

LA CORAL CANTAIRES 
DE CALDES FAN LA SEVA 
CANTADA TRADICIONAL 

L ÍDIA MASLLORENS 
EXPOSA A BARCELONA

La Pol ic ia Local  de Caldes 
de Malavel la entrega 
300.000€ pel  càncer infant i l



Revista municipal de Caldes de Malavella, de 
periodicitat trimestral i amb un tiratge de 1.700 
exemplars GRATUÏTS.

4t trimestre del 2019

DIPÒSIT LEGAL: 
B-35.961/01

EDITA: 
Ajuntament de Caldes de Malavella 
C/Vall·llobera, s/n, 17455 Caldes de Malavella

 

TELÈFON: 
972 470 005

DIRECCIÓ: 
Regidoria de Cultura de Caldes de Malavella

COORDINACIÓ:  
Aida Fuentes
Tel. 670 862 616
aquae@caldesdemalavella.cat

CONSELL DE REDACCIÓ: 
Mercè Rossell, Aida Fuentes, Feluca Díaz, Daniel 
Sancho, Maria Vidal, Xènia Casanovas, Martí 
Bosch, Xavier Amores, Antoni Mas i Ramon 
Luque.

HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO:  
Núria Riuró, Regina Gispert, Jennifer Costa, 
Mercè Barnadas, Mateu Ciurana, Anna 
Llandrich, Pep Casas, Margarida Vila i Dolors 
Taberner.

DISSENY I  MAQUETACIÓ: 
Xavi Amores Gabriel

TEXTOS I  IMATGES: 
Aida Fuentes

AGRAÏMENTS: 
Entitats culturals, socials, esportives, escoles, 
instituts i AMPES.

FOTO DE PORTADA: 
Aida Fuentes

CONTACTE PER SUGGERIMENTS I 
LL IURAMENT DE MATERIAL: 
aquae@caldesdemalavella.cat

IMPRESSIÓ: 
Anman Gràfiques del Vallès, SL

NOTA:
La revista Aquae no comparteix necessària-
ment les opinions que es publiquen a la Tribu-
na Oberta, i en els espais dels col·laboradors, 
de patrocinadors o de les entitats

HI COL·LABORA: 

i a més
Bona convivència veïnal    2 2
Al Destacat parlem de la gestió alternativa del conflicte per recuperar 
el bon veïnatge i la convivència pacífica

Recomanacions de la Biblioteca   2 7
No et perdis la recomanació de la lectura i la pel·lícula que ens fa la 
biblioteca municipal!

La Copa de Caldes      3 3
És la primera novel·la del caldenc Mateu Ciurana. Ja l’has llegida?

Promoció econòmica    3 7
El servei d‘orientació laboral de Caldes de Malavella organitza un 
Curs gratuït de jardineria per a joves

Intercanvi amb Cracòvia     4 7
Els alumnes de 3r de l’institut fan un intercanvi amb una vintena 
d’alumnes polonesos 

ACTUALITAT

Millores a la zona 
esportiva  
Estàs al corrent de les 
novetats a la zona 
esportiva?    

12

CALDENCS PEL  MÓN

Albert Granados
És el director comercial 
de Decathlon al Regne 
Unit

40

ENTITATS

Caldes Comercial
Coneixes l’Associació de 
Comerç de Caldes?

48

ACTUALITAT

Ordenances fiscals  
Modificacions i noves 
bonificacions en les 
ordenances fiscals

08 Un poble amb empenta!
-

DANIEL SANCHO GARCIA
Regidor de cultura

El tretze de setembre la Festa Major de Fran-
ciac inaugurava tot un seguit d’esdeveni-
ments que s’allarguen durant tota la tardor 
fins l’arribada de l’hivern. 

Encara al setembre l’Aplec de Sant Mauri-
ci. La nostra festa petita, que si a més s’escau 
en diumenge com aquest any, es converteix 
en una gran festa. Pujar a l’ermita el dia de 
l’Aplec és una tradició que ens identifica com 
a caldenques i caldencs. Ja portem 176 aplecs 
i els que vindran!

Començàvem l’octubre amb la trenta-une-
na trobada gegantera. Onze colles van visitar 
el poble i mostràvem, un cop més, la vitalitat 
de la Colla Gegantera de Caldes.

L’endemà la Fira de l’Aigua. Aquest any te-
nia un toc modernista molt escaient. Un es-
deveniment que va depassar totes les previ-
sions, gràcies al bon temps i als visitants de 
fora. Un èxit que cal apuntar al poble, a la 
seva gent, a les entitats i als establiments col-
laboradors; junts fent pinya, com ha de ser.

A continuació l’Aplec de Sant Grau. Fes-
ta aquesta que calia endreçar atesa per una 
banda la dispersió d’actes i d’organitzadors i 
d’altra banda la petició feta amb tot el dret 
i tota lògica pel Consell Parroquial, de cele-
brar els actes religiosos el dia que pertoca. 
Finalment el fet de portar la festa al cap de 
setmana, igual com es fa amb Sant Sebastià, 

ha contribuït a que en tots els actes hi hagi 
hagut molta gent i podem dir que s’ha rellan-
çat l’Aplec amb èxit.

Encara a l’octubre començava la Mostra de 
Teatre Amateur Memorial Emili Bota, amb 
l’obra “Aquí no paga ni Déu” que va fer riure 
de valent un teatre gairebé ple. Un total de 
cinc grups participaran en aquesta Mostra 
que s’allargarà fins el 18 de novembre.

I el dia vint la trobada de Cant Coral amb el 
Cor Casp de Barcelona i l’Orfeó Enric More-
ra de Sant Just Desvern, com a convidats. La 
Coral Cantaires de Caldes ens va portar “com 
un cavall desbocat” per les notes del seu mag-
nífic repertori i vam acabar dempeus cantant 
tots plegats, corals i públic, El Cant de la Se-
nyera i Els Segadors. 

I encara a l’octubre, es va omplir el cinema 
per veure el “Dumbo” de Tim Burton.

Ja al novembre tindrem una trobada de 
capgrossos i celebrarem una nova edició del 
Gust de la Paraula, de la qual ja tindrem oca-
sió de parlar-ne més endavant. Al desembre, 
just quan arribi l’hivern, els actes en benefici 
de la Marató de TV3 demostraran, una vega-
da més, que també som solidaris.

Caldes és un poble amb empenta, que es-
tima les seves festes i tradicions, que aposta 
per la cultura i que, quan s’hi posa, és capaç 
d’assolir amb èxit els millors reptes.

EDITORIAL UN  POBLE  AMB  EMPENTA!
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ACTUALITAT CÀNCER  INFANT I L

El dissabte 19 d’octubre 
es va celebrar l’acte de la 
Patrona de la Policia Local. 
En l’acte s’ha avançat una 
nova donació a l’Hospital 
Sant Joan de Déu per la 
lluita contra el càncer in-
fantil, i la data de la nova 
edició de la Marxa #Pels-
Valents: el 9 de febrer. 

El matí del 19 d’octubre s’ha cele-
brat l’acte de la Patrona de la Policia 
Local de Caldes de Malavella. L’acte, 
que ha començat a les 11 h del matí 
a la sala de plens, vol agraïr a tots els 
agents la feina realitzada durant el 
passat any tot garantint la seguretat 
del municipi. 

Primer s’han sentit les paraules del 
Sargent en Cap de la Policia Local: 
Xavier Muñoz que ha començat 
repassant algunes dades. Respecte 
l’any anterior han augmentat les de-
tencions en un 15%, també s’ha fet 

un 20% més de serveis de Segure-
tat Ciutadana i la Unitat Canina ha 
doblat els serveis. Les ocupacions 
a immobles també han augmentat 
lleugerament. El sargent també ha 
destacat la disimució d’accidents 
de trànsit en un 10%, s’han detectat 
menys conduccions temeràries per 
conduir sota els efectes de l’alcohol i 
estupafents, aquest darrer any tam-
bé han disminuït els robatoris amb 
força un 4%. 

Hi ha hagut reconeixements per 
diferents actuacions del cos de la 
Policia Local, també d’altres cossos 
que col·laboren amb el cos, com és 
el cas de Mossos d’Esquadra, Poli-
cia Municipal de Girona. També hi 
ha hagut paraules de reconeixement 
pel nou cos de Protecció Civil, creat 
recentment a Caldes de Malavella, i 
que ja ha realitzat actuacions en ac-
tes com la Festa Major o la Fira de 
l’Aigua entre d’altres. 

També hi ha hagut un reconeixe-
ment al civil David Soler Alai per 
socòrrer a un home que s’havia ta-

llat amb una radial. Gràcies a la seva 
actuació no es va haver de lamentar 
cap desgràcia personal. 

Una part de l’acte ha volgut remar-
car la tasca que fa la Policia Local 
amb la campanya contra el càncer 
infantil impulsant els escuts soli-

La Policia Local de Caldes 
segueix implicada en recaptar 
fons per la investigació del 
càncer infantil 

9 DE FEBRER DE 2020
Aquest és el cartell promocional per la 2a 

edició de la marxa #PelsValents

ACTUALITAT CÀNCER  INFANT I L

daris #pelsvalents. Per tot plegat, a 
més de felicitar a una companya del 
cos caldenc, també s’ha volgut feli-
citar al Director del Balneari Vichy 
Catalan, el Sr Diego Piedra, per la 
seva implicació en el projecte. 

Aprofitant l’avinantesa, Xavier 
Muñoz ha anunciat que propera-
ment faran un nou donatiu a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu. Fins al 
moment s’hauran lliurat 300.000€. 
També s’ha anunciat que el proper 9 

de febrer es farà una nova edició de 
la cursa solidària #pelsvalents que 
l’any passat va ser tot un èxit. 

Per la seva banda, el regidor de 
Seguretat Ciutadana també ha fet 
unes paraules a l’inici de la celebra-
ció. Sergi Mir ha destacat, en refe-
rència als aldarulls que està vivint el 
païs aquests dies.

SERGI MIR
Regidor de Seguretat Ciutadana

“Hem de preservar aquest tresor que és 
la confiança i el respecte que els cossos 
de seguretat i emergències s’han gua-
nyat a pols, la confiança costa molt 
guanyar, i és molt fàcil perdre-la”.

Ha explicat tot parlant dels tres 
principis que han de regir en tota 
actuació policial: la oportunitat, la 
congruència i la proporcionalitat. 

L’alcalde Salvador Balliu ha tancat 
l’acte i ha volgut felicitar la tasca 
del cos de la Policia Local de Caldes 
de Malavella, tot parlant també de 
millores i ampliacions al cos que ja 
estan a tràmit. 

SALVADOR BALLIU
Alcalde

“Estic molt orgullíos de la tasca que 
fa la Policia Local, fan una molt 
bona feina però ens cal treballar en-
cara millor, per aconseguir-ho am-
pliarem les dependències de la co-
missaria, que és una millora que ja 
està en procés”. 

Vine a veure la nova o�cina!
Carrer del Mestre Mas Ros, 2, 
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 08 26 - 678 47 28 30

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
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El dilluns 30 de setembre a 
les 15 h de la tarda la Ge-
neralitat de Catalunya va 
publicar les diferents lici-
tacions referents a la cons-
trucció del nou Institut de 
Caldes. 

El passat 28 de febrer es va presentar 
el nou Institut a la sala de plens de 
l’Ajuntament i es va pronosticar que 
les obres començarien a finals d’any.
El dilluns 30 de setembre a les 15 h 
de la tarda la plataforma de contra-
ctació publica de la Generalitat va 
publicar les diferents licitacions que 
afecten al nou Institut. 

Està obert el procés de licitació de 
l’execució de les obres de la nova 
construcció de l’Institut per un preu 
de sortida de 3.289.943,63€ sense 
IVA. També està en marxa la lici-
tació del contracte de serveis per a 
l’assistència tècnica de direcció i exe-
cució de les obres (90.048,53€ sense 
IVA); el Contracte de serveis per a 
l’Assistència tècnica per la Coordi-
nació de seguretat i salut d’execució 
de les obres (27.014,40€ sense IVA), 
i el Contracte de Serveis per a l’assis-
tència tècnica de control de qualitat 
(39.134,18€ sense IVA). Tots els con-
tractes tenen una durada d’un any i 
quatre mesos. 

Fa 14 anys que l’Institut caldenc està 
ubicat en barracons i des del consis-
tori s’ha estat treballant per poder 
tenir un nou centre educatiu aviat.
Construir aquesta nova infraes-
tructura costaria 4MEUR, dels 
quals 500.000 els posa l’Ajunta-
ment. Aquesta nova infraestructura 
comptaria amb tres parts diferen-
ciades: per una banda l’espai per 
l’administració 406,53m2, l’aulari de 
2.369,33m2, i l’espai del vestíbul de 
59,01m2.

 

SALVADOR BALLIU
Alcalde

“Aquestes licitacions són una molt 
bona notícia, perquè suposen un pas 
endavant en la construcció del nou 
Institut”. 

ÀNGELA FRIGOLÉ
Regidora d’ensenyament

“L’Institut és l’edifici que cal per tal 
de completar el panorama educatiu 
al municipi, actualment tenim un 
miler d’estudiants a Caldes comptant 
tots els centres educatius”

L’Institut de Caldes, tret a licitació

ACTUALITAT I NS T I TUT

Al ple ordinari celebrat el dilluns 30 
de setembre es va aprovar una mo-
ció conjunta de tots els grups muni-
cipals en suport a la llei 24/2015 i en 
contra el tall de subministrament a 
les famílies amb vulnerabilitat.

La moció explica com Endesa i al-
tres companyies elèctriques han 
enviat cartes a alguns ajuntaments 
catalans, entre ells el de Caldes de 
Malavella, on amenacen amb la in-
tenció d’incomplir la Llei esmen-
tada més amunt tallant d’aquesta 
manera el subministrament a les 
persones i famílies amb informes de 
vulnerabilitat que tinguin deutes de 
consum, si les administracions pú-
bliques no paguen el 50% del cost 
d’aquest deute abans del dia d’avui, 
1 d’octubre. 

Davant d’aquesta amenaça, l’Ajunta-
ment ha volgut manifestar el com-
promís inequívoc amb la lluita per 
garantir drets bàsics per una vida dig-
na, com els de l’energia i l’habitatge.

Per tots aquests motius el Ple del con-
sistori va fer la següent declaració: 
• Instem al Govern de la Gene-

ralitat a prendre el lideratge 
polític en la defensa dels drets 
energètics, especialment dels i 
les ciutadanes més vulnerables, 
treballant de manera transver-
sal.

• Instem al Govern de la Gene-
ralitat que garanteixi que cap 
ciutadà en situació de vulnera-
bilitat sigui objecte d’un tall de 
subministrament. 

• Defensem fermament la Llei 
24/2015, una Llei fruit d’una 

iniciativa Legislativa Popular 
que va ser aprovada per una-
nimitat al Parlament de Cata-
lunya, i que és una de les més 
avançades del món.

• Instem al Govern de la Genera-
litat a prendre el lideratge que 
permeti resoldre en un pacte de 
caràcter general el conflicte que 
s’ha generat amb les empreses 
subministradores. 

• Instem a les administracions com-
petents a utilitzar les vies sancio-
nadores de manera contundent, 
en cas que les subministradores 
elèctriques realitzin talls a llars, no 
permesos per la llei 24/2015.

• Traslladar el present acord al 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, i a les compa-
nyies subministradores que han 
formulat i/o formulin reclama-
cions a aquesta administració 
per aquest concepte. 

ANA BELÉN LÓPEZ
Regidora de Serveis Socials

“Aquest és un problema generalitzat 
a tot Catalunya, que no afecta no-
més a Caldes de Malavella, és per 
això que creiem que la Generalitat és 
l’administració que hauria de nego-
ciar amb les grans empreses submi-
nistradores”

Tots els grups municipals van sig-
nar la moció (Junts per Caldes de 
Malavella, ERC, Som Caldes, PSC i 
En Comú Podem). El grup munici-
pal de Ciutadans, tot i que va pre-
sentar-se per adherir-se a la moció 
amb la resta de grups, a última hora 
va decidir retirar-se de la mateixa 
perquè, segons diu el seu regidor 
Manuel Vázquez “no s’exigeix a la 
Generalitat que pagui les factures 
pendents”. 

L’Ajuntament de Caldes de Malavella, en 
contra el tall de subministrament a les 
famílies vulnerables 
És una moció la van presentar conjuntament tots els grups polítics del consistori al 
ple del 30 de setembre al vespre. Això no obstant, a darrera hora el grup municipal de 
Ciutadans en va voler quedar exclòs. 

ACTUALITAT FAM Í L I ES  VULNERABLES 
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És una de les modificacions 
que s’ha fet a les ordenan-
ces fiscals i que s’ha fet pú-
blic al ple extraordinari del 
dimecres 24 d’octubre

El dimecres 24 d’octubre es va ce-
lebrar una sessió plenària extraor-
dinària per aprovar diversos temes 
referents a les ordenances fiscals, i 
també a la substitució de dos col-
lectors de la Urbanització del Llac 
del Cigne. El ple també va servir 
per acomiadar a l’actual regidor de 
Ciutadans, Manuel Vázquez, que va 
presentar la seva dimissió voluntà-
ria per discrepàncies amb el partit i 
per motius de salut. 

ORDENANCES FISCALS 
En el ple extraordinari que es va 
celebrar ahir es van fer diverses 
modificacions als textos de les or-
denances fiscals per adaptar-los a la 
normativa.

Es van aprovar bonificacions com: 
a partir del 2020, es bonificarà un 
50% de la quota íntegra de l’impost 
als béns immobles en els quals s’hi 
instal·lin sistemes per a l’aprofita-
ment elèctric de l’energia provinent 
del sol. 

També s’aplicarà una bonificació del 
50% en la quota íntegra de l’impost 
a favor dels immobles d’ús residen-
cial destinats a lloguer d’habitatges 
amb renda limitada per una norma 
jurídica. Sobre l’Ordenança Regula-
dora de l’Impost sobre Construccions 
d’Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha 
afegit una bonificació del 95% a favor 

de les construccions, instal·lacions i 
obres de reforma o millora l’objecte 
dels quals sigui la instal·lació de cap-
tadors tèrmics solars o panells foto-
voltaics i/o altres energies renovables, 
o que derivin de la realització d’un 
projecte integral, l’objectiu del qual 
sigui l’ús eficaç de l’aigua, l’aïllament 
acústic, aïllament tèrmic, o l’elimina-
ció de l’ús de PVC o fibrociment. 

S’estableixen exempcions potestati-
ves com l’exempció dels immobles 
rústics i urbans la quota líquida dels 
quals no superi els 10€ (fins ara els 
de naturalesa urbana tenien un llin-
dar fixat als 3€, i els rústics als 5€). 

Amb tot, s’ha aprovat l’augment del 
5% en la taxa de l’IBI. La darrera 
revisió cadastral de Caldes era del 
1984, i segons la normativa de l’es-
tat, aquest es pot apujar fins acos-
tar-lo al 50% del valor del mercat. 

Pel que fa l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, s’ha apujat un 7,7% 
el coeficient de situació. Aquest im-
post no s’havia apujat des del 2009.

Quant a la ordenança reguladora de 
l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica s’ha proposat un augment 
d’un 2,5%. 

Pel que fa les taxes d’escombraries 
es proposa un augment del 15%. 
Aquest augment es veu justificat per 
l’increment d’un 6,29% en les taxes 
de l’abocador de Lloret de Mar, un 
15,84% del de Santa Coloma de Far-
ners, els serveis de Nora també han 
augmentat un 9%. A més el muni-
cipi es prepara per fer el pas al sis-
tema de recollida del Porta a Porta, 
que es posaria en funcionament a 
finals del 2020. Val a dir que, tot i 
aquest increment, el dèficit del ser-
vei serà encara d’un 28%. 

Caldes bonificarà amb un 50% l’IBI 
i un 95% l’ICIO per la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum

ACTUALITAT BON I F I CAC IONS  F I SCA LS

Hi haurà un increment de la taxa 
dels Matins de Jocs i Esports i Ca-
sal d’Estiu d’un 20%, degut a que 
es preveu que la nova licitació serà 
més cara per l’increment de mo-
nitoratge tot donant cobertura a 
tota la demanda actual, inclosos els 
nens i nenes amb necessitats espe-
cials. Amb tot, l’Ajuntament conti-
nuarà fent una aportació del 50% 
del cost. 

Totes aquestes modificacions es van 
aprovar per majoria absoluta amb 
els vots a favor de Junts per Catalu-
nya i el PSC, l’abstenció d’ERC, i els 
vots en contra de C’s, Som Caldes i 
En Comú Podem. 

ACTUALITAT BON I F I CAC IONS  F I SCA LS

SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTORS DE SANEJAMENT A LA 
URBANITZACIÓ DEL LLAC DEL CIGNE 
Després que en el darrer ple ordinari s’aprovés el projecte de Substi-
tució de dos col·lectors de sanejament al Llac del Cigne, Prats de Sant 
Sebastià, ahir al vespre es va aprovar definitivament el projecte d’obra 
ordinària. Aquests col·lectors, que aniran connectats a la Depuradora 
de Caldes, evitaran les inundacions en dies de pluges a carrers com el 
carrer Ponent. 
Aquesta obra es pot dur a terme gràcies a l’aportació de l’Ajuntament, 
la subvenció de l’ACA de 118.000€ i 4.000€ aportats per Cadagua, 
l’empresa concessionària de les depuradores. Amb aquesta aprovació 
es procedirà a la licitació del projecte. Aquests apartat s’ha aprovat per 
unanimitat. 

El municipi es prepara per 
fer el pas al sistema de re-
collida del Porta  Porta, que 
es posaria en funcionament 
a finals del 2020.
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El dilluns 4 de novembre al migdia 
representants de les policies locals 
de Caldes de Malavella, Sant Celo-
ni i Santa Susanna, també l’alcalde 
de Caldes de Malavella Salvador 
Balliu, es van desplaçar fins a l’hos-
pital Sant Joan de Déu per fer en-
trega d’un xec de 300.000€ (fins ara 
se n’havien entregat 200.000 i ara ja 
se’n sumen 100.000 més). 

Aquests diners, que en un principi 
servien per fer realitat l’edifici del 
SJD Pediatric Cancer Center, ara 
serviran per a la investigació del càn-
cer infantil, perquè l’edifici ja està en 
un estat avançat de construcció. En 
la visita, que ha estat dirigida per la 
responsable de captació de fons de 
l’Hospital Gloria Garcia, s’han po-
gut veure imatges de com avancen 
les obres i s’ha explicat als assistents 
cap a on es destinen els diners per la 
investigació. 

En la visita també hi havia Marta 
Teresa Pons: sub-directora general 
de Coordinació de la Policia de Ca-
talunya; i el responsable de la poli-
cia local de Cambrils (el divendres 
les Policies Locals de Caldes de Ma-
lavella, Sant Celoni i Santa Susanna 
reben una distinció en aquesta loca-
litat per la iniciativa solidària); i de 
la policia local de Dénia, a Alacant, 
que acaba de sumar-se al projecte 
recentment. 

En la visita també s’han pogut veu-
re imatges dels nous quiròfans, que 
es preveu que es puguin inaugurar 
properament. Els nous quiròfans 
són una infraestructura estreta-
ment vinculada al futur SJD Pedià-
tric Cancer Center, donat que la ci-
rurgia complexe és un procediment 
habitual en el tractament del càncer 
infantil. 

CART-19 
Aquests nous fons es destinaran a 
seguir avançant en el desenvolupa-
ment de la teràpia CART-19 per la 
leucèmia infantil.Aquesta és una 
teràpia que capacita el sistema im-
munitari del mateix pacient perquè 
pugui reconèixer, atacar i destruir les 
cèl·lules canceroses de forma dirigi-
da. Consisteix en realitzar una extra-
cció de sang al pacient per obtenir 
limfòcits T, un tipus de cèl·lules del 
seu sistema immunitari. Aquests són 
modificats al laboratori genètica-
ment i després es tornen al pacient. 

Fins ara ja s’han donat molts casos 
d’èxit, però és un tractament molt 
car. L’Hospital Sant Joan de Déu i 
l’Hospital Clinic, están treballant 
conjuntament per poder disposar 
de nous CARTs que permetin oferir 
més opcions de tractament a tots els 
pacients que ho necessitin. 

Aquesta donació suma 100.000€ als 200.000 ja entregats a l’Hospital Sant Joan de 
Déu. Els diners provenen del projecte de venta d’escuts solidaris amb el lema #Pels-
Valents, que duen a terme més de 200 cossos de policia local, protecció civil, policia 
portuària i IPA de Catalunya, Astúries, Illes Balears i Euskadi. 

ACTUALITAT #PE LSVA LENTS

La policia local fa entrega d’un xec 
de 300.000€ per la investigació del 
càncer infantil a l’Hospital Sant Joan 
de Déu   

SJD PEDIATRIC CANCER CENTER 
El 18 d’octubre va fer just un any que 
es va col·locar la primera pedra del 
nou hospital especialitzat.

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 hospital 
comptarà amb els darrers avanços 
tecnològics i els millors professionals 
i es convertiria en un dels millors 
centres a nivell mundial en el tracta-
ment del càncer infantil. 

Per poder oferir un bon servei als 
casos que actualment tracta l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, també s’estan 
renovant els quiròfans. La reforma 
contempla fer 10 quiròfans nous, 

un dels quals estarà especialitzat en 
neurocirurgia per poder fer front 
als casos de càncer cerebral (aquest 
tipus de càncer és el segon tipus més 
habitual en infants). 

Construir aquest centre val 30 mi-
lions d’euros, i ja s’han aconseguit 
tots els diners. De fet les obres es-
tan en ple funcionament i s’espera 

poder inaugurar el nou hospital a 
finals del 2020. En la trobada tam-
bé s’ha pogut celebrar que l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu organitzarà la 
propera edició del SIOP que Bar-
celona acollirà al 2022. Aquest és 
el congrés d’oncologia infantil més 
gran del món on hi participen més 
de 3000 professionals de la oncolo-
gia infantil. 

ACTUALITAT #PE LSVA LENTS

L’alcalde Salvador Balliu amb el Sargent 
en Cap Xavi Muñoz fent l’entrega del xec 

dels 300.000€
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Millores 
a la zona 
esportiva   
Recentment s’han fet di-
verses millores a la zona 
esportiva. Aquestes millo-
res passen per:

1. LA COL·LOCACIÓ D’UNA 
BARANA PERIMETRAL DE 
PROTECCIÓ 
Al camp de futbol Vall Llobera que 
delimita la part nord est del camp. 
Aquesta barana també contempa 
un accés a la zona de vestidors per 
a vehicles rodats de quatre metres 
d’amplada. La tanca, d’ 1,10 metres 
d’alçada, té l’objectiu de diferenciar 
la zona de jocs amb la d’espectadors. 
L’empresa adjudicatària ha estat ro-
yalVerd Service SLU per un import 
de 5.481,30€.

2. SUBSTITUCIÓ DE 
L’ENLUMENAT DEL PAVELLÓ 
ESPORTIU PER UN TIPUS LED
S’han substituit 33 projectors exis-
tents de 400W de potència, per 33 
projectors de tecnologia LED de 
150W de potència. Aquesta nova 
lluminària té una temperatura de 
4000K de color i 50.000 hores de vida 
útil, millorant l’enllumenat existent 
amb una major qualitat, quantitat i 
un menor consum. Així, el consum 
s’ha reduït dels 13.000W als prop 
de 5000W que es gasten ara amb la 
nova lluminària. 

3. S’HA POSAT EN MARXA 
JA UNA NOVA CALDERA DE 
BIOMASSA.
Aquesta caldera de biomassa s’alimen-
ta de fusta reciclada de boscos de la 
zona, i escalfa el Pavelló i els vestuaris. 
També s’ha preparat la connexió per 
escalfar també el Polivalent i en un fu-
tur, l’aigua dels vestuaris de la piscina 
municipal. Aquesta instal·lació també 
escalfa l’aigua calenta, i fins i tot es pot 
controlar per control remot. 
La instal·lació suposa la valorització 
de productes fusters de petit diàme-
tre o baixa qualitat, biomassa forestal 

primària, procedents d’actuació de 
gestió forestal que difícilment tenen 
mercat fora de l’àmbit bioenergètic. 
La biomassa te una gran potenciali-
tat com a sector estratègic emergent, 
que pot generar nova ocupació a 
partir de recursos desaprofitats de 
la zona, pot contribuir a millorar 
l’entorn mediambiental (neteja de 
boscos, reducció del risc d’incendis 
i reducció d’emissions de CO2) i pot 
suposar un impacte molt positiu pel 
desenvolupament empresarial i so-
cioeconòmic local. Una caldera de 
biomassa funciona d’una manera si-
milar a una caldera de combustibles 
fòssils. La diferència és que no cre-
ma combustibles fòssils i, per tant, 
s’aconsegueix un important estalvi 
econòmic en la compra de combus-
tible i una gran disminució d’emissi-
ons de carboni i sofre. Fins ara per 
escalfar el pavelló s’utilitzava una 
caldera de gasoil. 
 

Amb aquestes accions, i en el marc 
del Pacte d’Alcaldes que va dur a 
aprovar el Pla d’Acció de l’energia 
sostenible, l’Ajuntament vol empren-
dre mesures respectuoses amb el 
medi ambient per fer front al canvi 
climàtic. 

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

- 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

 - PRODUCTES -
Perfums
Xampús

Productes capil·lars
Maquillatge

ACTUALITAT ZONA  ESPORT I VA

info@caldes.cat         T. +34 972 472 891www.caldes.cat

F207/F44

Caldes de Malavella

23

10 km

5 km

25 km

24 km81 m 2

 148.000 €

Oportunitat pis al Poble

Ref.: 010005

G358/G75

Caldes de Malavella

24

10 km

5 km

25 km

24 km182 m2 1013 m 2

 234.000 €

Casa asolellada a la urb. Llac del Cigne

Ref.: 10250

F289/E61

Caldes de Malavella

13

10 km

5 km

25 km

24 km70 m 2 805   m 2

 153.000 €

Bonica Casa aïllada a la urb. Llac del Cigne

Ref.: 10202

E144/E33

Caldes de Malavella

24

10 km

2 km

25 km

26 km120 m2 100 m 2

 184.000 €

Casa adosada al poble

Ref.: 10112

E206/E53

Caldes de Malavella

49

10 km

5 km

25 km

24 km164 m2 2000 m 2

 234.000 €

Casa aïllada amb piscina, urb. Llac del Cigne

Ref.: 010220

B60/B12

Caldes de Malavella

23

12 km

7 km

23 km

22 km80 m 2 461 m 2

 225.000 €

Casa de nova construcció. Urb. Aigües Bones

Ref.: 10401

G533/G92

Caldes de Malavella

23

12 km

7 km

23 km

22 km138 m2 429  m 2

 189.000 €

Casa acollidora a la urb. Aigües Bones

Ref.: 10450

E37/E160

Caldes de Malavella

34

15 km

1 km

5 km

5 km128 m2 533 m 2

315.000 €

Casa de disseny amb llar de foc de bioetanol

Ref.: 10422

C/ Vall-llobera, 33 · 17455 Caldes de Malavella  AQUAE       13  12      AQUAE      



Bon curs 2019-2020
Més d’un miler d’infants i joves van començar el nou curs 
escolar a Caldes de Malavella el passat 12 de setem-
bre. Per tal de començar el curs en les millors condicions 
l’Ajuntament cada any fa diferents millores als centres 
educatius. Aquest any a l’escola La Benaula s’han posat 
jocs nous al patí d’infantil, a l’Escola Sant Esteve s’han 
posat baranes a tot el pati per facilitar la mobilitat arreu, 
a més de taules de pícnic i bancs i s’ha canviat la por-
ta d’una aula. També s’ha habilitat una nova classe per 
acollir un nou grup de P3. A l’Institut s’hi ha posat bancs 
nous i a la llar d’infants vinils i tendals. Molt bon inici de 
curs a tots i a totes!

Diada de Catalunya 
El 6 de setembre es va fer la presentació del llibre “Ho 
tornarem a fer” de Jordi Cuixart a la Biblioteca. El dia 
abans de la diada l’Agrupació de Sardanistes va orga-
nitzar ballada de sardanes que per mal temps es va ha-
ver de traslladar al cobert de Vichy Catalan. L’11S el 
Club Excursionista i tot aquell que va voler va participar 
a Terra Negra, l’aplec de germanor amb els pobles veïns 
de Llagostera, Vidreres i Tossa de Mar. Tot seguit es va fer 
la ofrena floral al monument de l’11 de setembre, no hi 
van faltar les cançons dels Cantaires de Caldes. Al mig-
dia els autocars van sortir cap a Barcelona, i d’altres es 
van quedar a dinar a l’àpat organitzat per la Casa Rosa.

Èxit de les visites teatralitzades
A finals d’agost ja es van exhaurir totes les entrades dis-
ponibles per a tota la temporada. En total han assistit a 
les visites 523 persones Els visitants han arribat d’arreu 
del territori català, pel que una de les conclusions que 
se n’extreu de les visites és que són molt profitoses per 
acostar la destinació de Caldes arreu.  S’ha percebut un 
22% més d’espectadors, i els ingressos fruit de les entra-
des també han augmentat un 35%. Des de la regidoria 
de turisme s’atribueix l’èxit a la temàtica escollida, a més 
de la visita a llocs que habitualment no estan oberts al 
públic com són la capella de Vichy Catalan, l’embotella-
dora, o els xalets d’estiueig dels carrers Pla i Deniel i de 
l’Avinguda Dr. Furest.

NOTÍCIES BREUS

Torna el programa de prevenció de càncer 
de còlon
El càncer de còlon i recte és un tumor maligne molt fre-
qüent a la nostra societat. Al llarg de la vida el patiran 
un de cada vuit homes i una de cada catorze dones. El 
seu pronòstic és molt variable i depèn en gran part del 
moment del diagnòstic. Si es diagnostica en fase precoç 
la supervivència és superior al 90 % mentre que si es 
diagnostica en fases avançades en les que la malaltia 
ja està disseminada pel cos les taxes de supervivència 
descendeixen fins a 8%. La campanya de prevenció del 
Departament de Salut va dirigida a tota la població de 
50 a 69 anys. Al desembre d’enguany es posa en marxa 
la segona ronda. Els que estigueu dins la franja d’edat re-
breu una carta al domicili animant-vos a participar. Qui 
vulgui participar haurà d’anar amb la carta a la farmàcia 
més propera que és l’encarregada d’entregar i recollir el 
col·lector per la prova de detecció de sang oculta a la 
femta. Anima’t i fes-te la prova, el càncer colo rectal és 
el més freqüent a la nostra societat, però prevenir-lo està 
a les nostres mans.

Glopets d’estiu consolidats!
El darrer concert es va fer el divendres 13 de setembre, 
amb l’actuació de Marta Knight. Aquest any també han 
actuat artistes com Quimi Portet o Enric Montefusco.

Deu anys després del concert de Mishima, podem con-
siderar que el festival Glopets d’Estiu està consolidat. 
Aquest juliol dos grans artistes ens han presentat els 
seus últims discos: Enric Montefuso: Diagonal (El Segell, 
2019) i Quimi Portet Festa Major d’hivern (Quissore-
cords, 2018). 
També s’ha repetit el taller de percussió amb UniSo. 
Aquesta vegada per a adults. Dins del projecte “La volta 
al món en 80 vides que fem amb l’Espai Jove, hem cone-
gut l’experiència musical d’en Guillem Bagudà, que va 
interpretar algunes peces al piano. També està en fase 
de consolidació la Fireta del llibre usat que aquest any ha 
arribat a la tercera edició. El darrer concert dels Glopets 
va ser el 13 de setembre amb la Marta Knight, una jove 
cantautora de Martorell que està en plena efervescència.

NOTÍCIES BREUS

Obre la porta a l’acolliment familiar
A Catalunya hi ha infants i adolescents que han estat-
separatstemporalment de la sevafamília i necessiten una 
famíliaacollidora que elspuguioferir un entornafectuós i 
educatiu segur. L’acolliment  familiar és una mesura de 
protecció que té per objectiu general proporcionar un 
entorn familiar a aquestsinfants, on puguincréixer i de-
senvolupar-se, fins que siguipossible el retornamb la se-
vafamília d’origen. La Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescènciaassumeix la tutela d’aquestsinfants 
i delega la guarda en les famíliesacollidores.
L’acollimentés una situació temporal de durada variable, 
en funció de les necessitats de l’infant i de l’evolució de 
la situació familiar. Hi ha diversesmodalitatsd’acolliment: 
d’Urgència i Diagnòstic, Simple de Curta o LlargaDu-
rada i Permanent. També existeixl’acolliment de Caps 
de Setmana i Vacances o Programa de FamíliesCol-
laboradores.
AD’Iniciatives Socials organitzensetmanalmentsessionsin-
formatives per a les famíliesinteressades.  Més informació 
als Serveis Socials de l’Ajuntament (carrer Vall Llobera) o 
al telèfon 972 47 04 04.

Felicitats 
Encarnación!
El divendres 25 d’octubre 
l’alcalde Salvador Balliu i la 
regidora Gemma Alsina van 
visitar a la caldenca Encarna-
ción Bou per celebrar el seu 
100 aniversari. L’Encarnación 
fa 100 anys el 7 de novembre 
i se li va Fer entrega d’un ram 
de flors i d’una medalla cen-
tenària qeu dona la Generali-
tat. Aquest any són quatre les 
caldenques que han fet 100 
anys. Moltes felicitats! 
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Ca la Romana obre les seves portes 
El passat dijous 12 de setembre l’Espai Jove Ca la Romana 
va tornar a obrir les seves portes després de l’aturada pels 
mesos d’estiu. Per celebrar la tornada a la normalitat es va 
fer una gran festa amb mojitos sense alcohol i amb música 
amb Los Sibaritas i Eric Roma. 
L’Espai Jove Ca la Romana és l’equipament que depén 
de la regidoria de joventut de l’Ajuntament. Cada setma-
na programen una gran diversitat d’actes i són un punt 
d’acollida per a joves oferint assessorament i activitats. 
Mensualment els i les joves poden exposar les seves sugge-
rències, per tal de formar part d’una manera activa de la 
programació de l’espai. Ca la Romana és el responsable 
de programes com el Pati Obert, el Casal J de Jove, les Tar-
des Joves, el JAN per Nadal, el Club de lectura Juvenil, la 
Brigada Jove, les Tardes Kreactives, la Volta al món en 80 
vides, a més d’altres projectes d’igualtat, projectes a l’insti-
tut i col·laboració amb entitats i altres àrees. Trobareu tota 
la informació a: www.espaijove.caldesdemalavella.cat 

Nova edició del Raid Aventura X Perience
La 16a Copa Catalana de raids d’Esports de Muntanya  
es va celebrar el primer cap de setmana de setembre 
amb el raid Aventura X-Perience a Caldes de Malavella. 
Alhora, també es disputava el Campionat de Catalunya 
d’aquesta especialitat. L’equip Aventura X-Perience ha es-
tat el clar dominador del raid de principi a fi, i s’ha pro-
clamat campió de Catalunya i guanyador de la primera 
prova de la 16a Copa Catalana de raids. Aquest equip 
l’han format 3 esportistes del Centre Excursionista de Ca-
lella i del Club Excursionista de Caldes de Malavella. 
En categoria d’aventura, la primera posició ha estat per 
Aromon Land Rumbo Fijo.
El raid l’ha organitzat el Club Excursionista de Caldes de 
Malavella i l’equip Aventura X-Perience, amb el suport de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella. En aquesta edició, 
han participat un total de 7 equips d’arreu de la península. 
Tots els equips han completat un circuit amb BTT, cursa a 
peu, caiac, via ferrada, patinatge en línia, disciplines de 
cordes i espeleologia al llarg de poblacions com Camp-
llong, Santa Peialla, Colomers, Ullastret i Llagostera.

Nova temporada esportiva 
Ja ha començat la temporada 2019-2020 per a tots els 
equips i entitats esportives de Caldes de Malavella. 

El primer Club en presentar la nova temporada va ser 
el Club Esportiu Caldes que ho va fer el 15 de setembre 
aprofitant una estada de pretemporada a El Vilar. El club 
va voler celebrar així el seu 15è aniversari. No hi van 
faltar entrenaments, jornada nocturna de 3x3, sessions 
de risoteràpia entre d’altres activitats. 
El 21 de setembre el Club Volei Joves Caldes va oferir 
per a la seva afició la presentació de tots els equips de 
la temporada. Ho va fer en una jornada amb múltiples 
partits i amb botifarrada al final de la tarda. La UE Cal-
des va fer la presentació el 29 de setembre. El club, que 
arriba gairebé als 200 jugadors repartits en una quin-
zena d’equips, porten el bon nom de Caldes i els valors 
de l’esportivitat i l’esforç arreu. A mesura que passen les 
setmanes totes les entitats esportives engegen motors de 
nou. Molt bona temporada a tots i a totes! Recordeu que 
a les xarxes socials podeu consultar l’agenda esportiva 
del cap de setmana cada divendres.  

NOTÍCIES BREUS

El fill de l’italià fa el salt a la petita pantalla
L’obra de Rafel Nadal inspirada en Caldes de Malavella 
es convertirà en una sèrie de televisió després que la pro-
ductora catalana Minoria Absoluta n’adquireixi els drets 
audiovisuals. El projecte es presenta aquest mes d’octu-
bre al MIPCOM de Cannes, el mercat audiovisual de 
referència internacional, amb l’objectiu de desenvolupar 
una coproducció internacional. El fill de l’italià va gua-
nyar el Premi Ramon Llull 2019 i es la novel·la en llengua 
catalana més venuda des que es va publicar al mes de 
febrer. La història també ha estat traduïda a l’italià, al 
francès i al grec. La novel·la relata l’estada d’un miler de 
mariners italians a Caldes de Malavella. El grup estava 
a la deriva per culpa de les bombes alemanyes, que van 
enfonsar el seu vaixell l’any 1943, quan Itàlia va signar 
un armistici amb els països aliats. Amb aquest escenari 
de fons, Nadal presenta el Mateu, fill d’una relació amo-
rosa entre un dels soldats italians i una dona del poble. 
La recerca que en Mateu farà del seu pare absent serà el 
motor de la història, que reflexiona sobre la família, els 
seus lligams i la identitat personal.

Trobada gegantera 
El 5 d’octubre la Colla Gegantera va sortir a voltar pels 
carrers de Caldes de Malavella, i ho va fer amb una molt 
bona companyia. Es celebrava la 31a trobada gegante-
ra en la que hi van participar els Gegants d’Anglès, els 
Gegants de Breda, els Gegants de Calonge, els Gegants 
de Centelles, els Gegants de Campllong, els Gegants 
d’Elna, els Gegants de Lloret de Mar, els Gegants de 
Navarcles, els Gegants de Palau Solita, els Gegants de 
Platja d’Aro i els Gegants de Vilobí d’Onyar. Després 
de voltar Pel poble es va fer un ball conjunt a la Plaça 
Mauthausen. 
Properament la Colla Gegantera de Caldes i els Grallers 
Escaldats preparen la primera trobada de capgrossos: 
serà el proper 17 de novembre. No t’ho perdis! 

NOTÍCIES BREUS

2 anys de l’U d’Octubre 
El passat 1 d’octubre es va fer un acte de record a la jor-
nada electoral de l’U d’Octubre de 2017 davant l’Escola 
Sant Esteve, on es va poder votar el referèndum. A les 
20:30 h es va llegir un manifest i tot seguit es va fer una 
encesa de torxa, una per cada pres i presa política. Tot 
seguit es va fer una votació simbòlica, omplint una urna 
amb papers que simbolitzaven butlletes. La participació 
va ser tan massiva que no va haver-hi prou paperetes 
per tots els presents i es van haver de trencar els papers 
per multiplicar el gest simbòlic. L’acte va acabar amb la 
cantada de l’himne  nacional Els Segadors.

Caldes de Malavella, present a la 19a edició 
del Termatalia
Caldes de Malavella va estar present a Termatalia 2019, 
la Fira Internacional de Turisme Termal, Salut i Benestar 
quee s va celebrar a Ourense el 19 i 20 de setembre. 

El regidor Sergi Mir, encarregat de l’àrea de termalisme 
de l’Ajuntament, va estar present a la 19a edició de la 
Fira Termatalia en representació del municipi. Aquesta 
fira compta amb prop de 300 expositors, 26 tourope-
radors i 34 països representats, amb molta presència 
d’Amèrica Llatina i Europa, el Nord d’Àfrica i l’Àsia – 
Pacífic. Previa a la fira, els dies 17 i 18 es va celebrar 
el Congrés Internacional de Termalisme 2021 – 2027, 
on es va debatre sobre la dinamització dels territoris 
termals. També es va celebrar el Simposi Internacional 
sobre Termalisme i Qualitat de Vida. Per al regidor Sergi 
Mir, “aquesta era una bona oportunitat per aprendre de 
dinàmiques d’altres poblacions termals, i poder aplicar 
fòrmules d’èxit al poble de Caldes. Val a dir, però que 
aquesta fira també ha servit per refermar Caldes de Ma-
lavella com a destinació turístico termal”. 

Nova barbacoa a Can Solà 
El passat 15 de setembre es va inaugurar la nova bar-
bacoa que s’ha construït a Can Solà Gros I. Aquesta 
barbacoa ha estat possible gràcies a l’Ajuntament i als 
veïns de la urbanització. El consistori ha aportat els ma-
terials per a la construcció de l’equipament i els veïns 
l’han construït.
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Visita a Can Fornaca 
El dimarts 8 d’octubre destacats membres del III Congrés 
Internacional sobre el potencial dels boscos en la Salut 
van visitar el bosc terapèutic de Can Fornaca de Caldes i 
van fer una visita a la vila termal veient les restes romanes 
i l’Espai AQUAE dedicat a la recerca i la didàctica de les
Aigües termals i del patrimoni històric i paleontòlgic de 
Caldes.
Entre els visitants, que eren de països tan diversos com el 
Japó, Alemanya, Àustria, República de Corea, Austràlia 
i els Estats Units d’Amèrica, s’hi trobaven membres de 
la Societat Internacional de Teràpia Forestal que es va 
presentar a Girona durant la celebració del congrés.A la 
visita també hi van assistir l’alcalde, Salvador Balliu, i el 
regidor Sergi Mir.

19a trobada de Cant Coral
Es va celebrar la 29a trobada de Cant Coral amb la pre-
sència de la Coral Casp i l’Orfeó Enric Morera. 

El passat diumenge 20 d’octubre a les 18 h de la tarda 
va tenir lloc la dinovena trobada de Cant Coral organit-
zada per la Coral Cantaires de Caldes i sota la direcció 
d’Assumpta Fontanals. Les corals convidades van ser la 
Coral Casp, amb la direcció de Manel Ferre i l’Orfeó En-
ric Morera, amb la direcció de David Pastor. Al llarg del 
concert, que va durar una hora aproximadament, es van 
sentir cançons tan diverses com l’Al·leluia, Ton pare no té 
nas, o el Boig per tu aquest darrer interpretat per la coral 
local. Al final del concert - es van interpretar gairebé una 
vintena de temes - es van fer tres cançons conjuntament: 
Vaixell de gràcia de Lluis Llach, Ave Verum de Mozart i El 
Cant de la Senyera de Millet i Maragall. Després de crits 
espontanis d’Independència es va cantar l’himne dels Se-
gadors. Després totes les corals s’han trobat al Casino 
per berenar conjuntament. 

NOTÍCIES BREUS

Xerrada de benestar i seguretat a la Llar  
El passat 15 d’octubre la Polica Local i els Mossos d’Esquadra 
van fer una xerrada informativa a l’Annex de la Casa Rosa. 

La xerrada, titulada Consells Petits per a Grans Persones, 
repassava suggerències per la seguretat i el benestar a la 
llar, adreçat a gent gran. Es va començar conscienciant que 
qualsevol de nosaltres pot ser la víctima i que l’autor també 
pot ser qualsevol. Es va debatre sobre les mesures de segu-
retat a la llar, aconsellant tancar sempre la porta o connec-
tar l’alarma, veure per l’espiell abans d’obrir la porta, etc. 
Què fer si arribem a cas ai han entrat a robar?. Sobretot no 
toqueu res fins que vingui la policia, si hi són encara els au-
tors dels fets faciliteu-los hi la fugida i truqueu al 112. Quan 
sortim al carrer o anem a comprar, intenteu dur sempre les 
vostres pertinences agafades, o a prop del vostre cos, per 
evitar que us les pispin. Amb les targetes bancàries no dueu 
mai el número secret anotat al darrere i restringuiu el límit de 
crèdit. Entre d’altres també es va fer una llista de les estafes 
més freqüents.

Feliç 15é aniversari Club Patí Caldes!   
Tots els equips van jugar el 20 d’octubre per celebrar el 
15é aniversari de la fundació del club. 

El passat diumenge 20 d’octubre el Club Patí Caldes va 
celebrar el 15é aniversari de la fundació del club. Per 
celebrar-ho es van oferir partits durant tot el dia, i també 
es va fer la presentació oficial de tots els equips a les 13 
h. Tot seguit es va oferir un dinar popular amb amanida, 
fideuà i postres. Actualment el club té set equips: tres 
prebenjamins, un benjemí, un equip infantil, una escoleta 
i un aleví. Molta sort aquesta temporada! 

Empreses del municipi participen en una 
trobada d’empreses de la Plana de la Selva
Aquesta trobada va tenir lloc el 16 d’octubre a Sils on hi 
varen participar més de 40 empreses dels municipis de 
Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres
Una desena de negocis del municipi varen assistir a la 
trobada d’empreses-networking que va organitzar el 
Consell Comarcal de la Selva. Aquesta trobada forma 
part del projecte Microxarxes de comerç local que va 
engegar el Consell Comarcal de la Selva el passat mes 
de maig i que vol crear un espai on es coneguin  els ne-
gocis de la zona garantint així poder fer nous contactes 
i possibles col·laboracions i sinergies.
Prèvia a aquesta trobada, a Caldes se n’han organitzat 
un parell d’àmbit local. La primera va tenir lloc el 21 de 
maig, i els empresaris del municipi varen assistir segons 
el seu sector d’activitat i varen poder donar a conèixer els 
seus serveis i necessitats a la resta d’assistents. La sego-
na, el 25 de juny, es varen posar en comú les possibles 
col·laboracions arrel de les necessitats detectades a la 
primera trobada amb l’objectiu de fomentar la coopera-
ció empresarial entre els empresaris del mateix municipi.

Felicitats Club Patinatge Caldes!
Aquest mes d’octubre el Club Patinatge Artístic de Caldes 
s’ha presentat a diferents competicions i ha obtingut molt 
bons resutats. Moltes felicitats!.

Les cadets Emma Pous i l’Ivet Alcalà van classificar-se en 
primera i segona posició en el Campionat Territorial B de 
la Federació de Patinatge Artístic de Girona que es va 
celebrar el Cap de setmana del 5 i 6 d’octubre. En total hi 
havia 33 participants. En la competició de disc curt, van 
fer uns discs impecables que ja les van posicionar en se-
gona i tercera posició. En la competició del disc llarg van 
avançar Cap a la primera i segona posició. Aquesta clas-
sificació els obre les portes a competir en d’altres compe-
ticions. Moltes felicitats!  D’altra banda la Mireia Campo 
va quedar en 3a posició al Trofeu d’iniciacions celebrat a 
Fontcoberta el 12 d’octubre. El cap de setmana del 19 i 
20 d’octubre, a Sant Hilari Sacalm, la Bruna Torrent i en 
Pau Giralt van superar les proves d’iniciació a i Iniciació D 
respectivament. Moltes felicitats per tots els éxits merescuts!

Jornades Europees del Patrimoni 
Les Jornades Europees del Patrimoni són una iniciativa 
del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se cele-
bra a tot Catalunya i és considerada l’activitat participa-
tiva més important d’Europa en relació al patrimoni cul-
tural. Municipis d’arreu d’Europa ofereixen aquest cap 
de setmana activitats gratuïtes per difondre el patrimoni.
A Caldes de Malavella diferents xerrades a càrrec de 
professionals posen la vista en Caldes com a destina-
ció turística rellevant pel seu patrimoni. L’11 d’octubre 
es va oferir la xerrada sobre els Retaules a les esglési-
es de Caldes a càrrec de Francesc Miralpeix, professor 
d’art modern de la Udg. L’acte, que es va fer a l’Església 
de Sant Grau, també es recollia en la programació de 
l’aplec de Sant Grau, i va omplir l’ermita. El dissabte 12 
es va fer una visita guiada a l’espai Aquae ubicat a l’an-
tic castell de Caldes, a càrrec de David Riba de Mamut 
Pro i professor d’Arqueologia de la Udg. Per últim es va 
oferir l’Itinerari Guiat: del Camp dels Ninots i les Termes 
romanes a l’actualitat, també a càrrec de David Riba, el 
diumenge 13 d’octubre a les 11 h.

NOTÍCIES BREUS
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RECULL FOTOGRÀFIC SANT  GRAU

Sant Grau  
Aquest any s’han celebrat totes les 
activitats el cap de setmana del 13 
d’octubre (dia de Sant Grau), per fer 
més fàcil l’assistència a la festa de 
tothom que treballa.

El divendres 11 i el dissabte 12 d’octubre es va celebrar 
l’Aplec de Sant Grau. Els actes de la festivitat van comen-
çar la tarda de divendres on, juntament amb les jornades 
de Patrimoni Europeu, es va programar una xerrada so-
bre els retaules a les esglésies de Caldes. Tot seguit es va 
fer el tradicional sopar.Abans de l’àpat, es va fer la popu-
lar cerimònia per tastar el vi novell i el bateig del pastís 
de la celebració. El dissabte al matí es va oferir una missa, 
i tot seguit es van ballar sardanes amb la Cobla Foment 
del Montgrí. A la tarda, després del Rés del Rosari, es va 
poder fer una visita guiada a l’espai. Aquae, que repassa 
la història de Caldes des dels seus orígens i fins a l’actua-
litat amb l’aigua com a fil conductor. 

RECULL FOTOGRÀFIC SANT  MAUR I C I

Sant Maurici 
Les bones temperatures tot i els ai-
guats dels dies anteriors van fer que 
la diada de Sant Maurici fos tot un 
èxit! Al matí 120 persones van marxar 
caminant cap a l’ermita acompanyats 
pels amics de l’Hereu Riera. 

Un cop a dalt es va celebrar la missa en honor al 
Sant, per després ballar sardanes i el ball de l’Hereu 
Riera. Al migdia l’Agrupació de Sardanistes va fer 
arròs per a tothom, es van vendre més de 250 ti-
quets. A la tarda la Cobla Ciutat de Terrassa va tor-
nar a posar música a l’Aplec que va acabar amb la 
ballada de la Santa Espina. Moltes gràcies a tothom 
que va fer possible l’aplec i a tothom que hi va assis-
tir, va ser tot un èxit! 
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La gestió alternativa 
del conflicte recuperem 
el bon veïnatge i la 
convivència pacífica
El vostre gos es passa tota la nit bordant i no ens 
deixa dormir! Cada matí em desperto amb l’horrible 
cant del teu gall!! Si la teva filla vol jugar a pilota, 
que vagi al pati de l’escola, n’estic fart de no poder 
estar tranquil al parc! Et denunciaré! Trucaré a la 
policia! Posaré una queixa a l’Ajuntament!

TEXT > MONTSE SOLER
Llicenciada en Dret, Conflictologia, Mediadora Comuni-
tària i Familiar, Docent al Postgrau de Gestió de Reso-
lució de Conflictes Públics i Mediació comunitària de la 
Fundació UdG. 

Cadascuna de les expressions an-
teriors descriuen una situació de 
confrontació entre dues parts d’una 
mateixa comunitat, que donen lloc 
al conflicte comunitari. El conflic-
te és inherent a l’ésser humà i, ben 
gestionat pot esdevenir una opor-
tunitat per a créixer com a comu-
nitat, per millorar la convivència, 
recuperar el bon veïnatge, espais 
de trobada, enfortir les relacions 
evitant el deteriorament d’aquestes 
i potenciar el diàleg per buscar so-
lucions sovint creatives on totes les 
parts surtin guanyant.  

Tothom té conflictes en el seu dia a 
dia, en tant que ésser socials, però 
malgrat això, el conflicte segueix 
generant incomoditat, i resulta ha-
bitual que quan els professionals de 
la conflictologia preguntem, se’ns 
digui – jo?!, no tinc cap conflicte, el 
problema el té el meu veí que no sap 
conviure –, doncs bé, aquí tenim un 
conflicte.

El conflicte neix quan ens trobem 
davant d’un desacord aparentment 
irreconciliable, una percepció dife-
rent d’una mateixa realitat i, és que 
cadascú percep la realitat segons la 

seva experiència de vida, les seves 
emocions, la idea que ha construït 
en el seu cap d’un món ideal. Els i 
les conflictòlogues a l’hora gestio-
nar un conflicte separem el proble-
ma de les persones i ens centrem 
en els interessos i les necessitats 
d’aquestes.

És molt probable, que mentre llegiu 
aquestes línies, algú pensi que tot 
això és molt idíl·lic, però a la pràcti-
ca poc funcional, doncs us asseguro 
que funciona! 

La via alternativa de gestió de con-
flictes i amb ella la tècnica de la me-
diació no cerca culpables, davant 
d’un conflicte no hi ha bons ni do-
lents. Els professionals de la medi-
ació busquem conèixer les necessi-
tats de cadascuna de les parts, des 
del respecte i l’acceptació de l’altre, 
sense que això signifiqui renunciar 
a les pròpies necessitats, buscant un 
equilibri entre allò que vol i necessi-
ta l’altre i allò que vull i necessito jo.
Però, encara avui molts dels con-
flictes de veïnatge acaben avocats a 
la via tradicional i punitiva, m’estic 
referint a aquell procés sanciona-
dor on després d’interminables de-
núncies i d’un llarg procés judicial 
i, amb el conseqüent desgast emo-
cional i els elevats costos econò-
mics, les parts veuen com un tercer 

imposa una solució, que en el mi-
llor dels casos satisfarà a una de les 
parts, però, que en cap cas, resoldrà 
el conflicte que continuarà viu amb 
el risc que es contagiï a la resta de la 
comunitat. 

Per posar un exemple i, retornant 
a les frases amb que començava 
aquest article, us demano que feu 
un exercici, penseu per un moment 
si els problemes exposats anterior-
ment s’acabarien amb la prohibició 
per part d’un jutge o amb la incor-
poració a les ordenances munici-
pals: Els gossos no poden bordar de 
nit, es prohibeix jugar als parcs amb 
pilota, els galls no poden cantar a la 
matinada...Doncs bé, els gossos se-
guiran bordant, els nens i les nenes 
seguiran jugant a pilota i els galls 
seguiran cantant a trenc d’alba. La 
solució a un conflicte, passa per la 
via del diàleg.

La conflictologia considera que les 
parts en conflicte disposen de capa-
citat suficient per trobar aquella so-
lució que millor s’adeqüi a les seves 
necessitats. Els i les conflictòlogues, 
empoderem a les parts – veïnat, en-
titats i/o agrupacions, ens locals, i 
qualsevol altre agent que es pugui 
sentir part del conflicte –, per a que 
siguin aquestes les que de forma 
coordinada, des de la col·laboració 

REPORTATGE BON  VE ÏNATGE

i respecte mutu busquin solucions 
per recuperar la convivència pacífi-
ca. Al llarg de tot aquest procés la 
comunicació esdevé un element clau 
i, no em refereixo únicament a la 
comunicació conscient, sinó també 
a la comunicació inconscient, és tan 
important allò que es diu com allò 
no es diu.

Ens podem trobar davant d’una si-
tuació on una de les parts vulgui 
parlar amb l’altre, però no sap com 
fer-ho sense crispar més l’ambient. 
En aquests casos podem recórrer a 
un o una professional de la conflic-
tologia i posar en marxa un procés 
de mediació. 

Però, com i de quina manera actuem 
els i les mediadores? Els professio-
nals de la mediació actuem de dina-
mitzadors del procés de mediació i 
facilitadors de la comunicació. Per 
portar a terme la nostra tasca fem 
servir diferents tècniques algunes 
més convencionals com l’ús de pre-
guntes tancades, obertes, circulars. 
Però, també podem recórrer a altres 
mecanismes, per citar un exemple 
l’ús de la música, que en determi-
nats casos pot ajudar a aflorar emo-
cions.

I quina és la finalitat? Generar un 
espai de confiança que faciliti que 
les parts es comuniquin i expliquin 
quina és la seva percepció d’aquell 
conflicte i que esperen que passi 

un cop acabi el procés de mediació, 
durant tot el procés de mediació les 
parts van construint un relat de for-
ma conjunta, que ha de permetre 
des de la creativitat generar un ven-
tall de possibilitats per arribar a una 
solució consensuada i satisfactòria 
per a totes les parts. 

Com a conflictòloga, us animo que 
el proper cop que tingueu un con-
flicte, amb una altre persona o or-
ganització, primer intenteu resol-
dre’l a través del diàleg. Però, sinó 
sabeu com gestionar-ho acudiu a 
un mediador o mediadora. Abans 
d’acabar m’agradaria dir que els 
professionals de la mediació per 
poder dedicar-nos a la mediació 
de forma professional hem hagut 
de cursar estudis universitaris com 
Dret, Treball Social, Ciències Po-
lítiques, Criminologia, Psicologia, 
per citar alguns exemples, i a més a 
més, màsters i/o postgraus homolo-
gats pel Centre de Dret Privat de la 
Generalitat de Catalunya.

REPORTATGE BON  VE ÏNATGE
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El passat diumenge 20 
d’octubre es va celebrar 
a Caldes la XIX troba-
da de Cant Coral, amb 
la participació de les 
següents Corals: Coral 
Casp (Barcelona), Orfeó 
Enric Morera (Sant Just 
Desvern) i Cantaires de 
Caldes. El lloc de la tro-
bada va ser l’Església de 
Sant Esteve que era ple-
na a vessar.
En acabar vam aprofitar 
per entrevistar al pre-
sident de l’entitat Can-
taires de Caldes Miquel 
Riera. TEXT > MARIA VIDAL ARMIJO 

Miquel quin càrrec ocupes dins 
de la Coral
Jo sóc president de la Coral des del 
9 de setembre de 1999. Ja havíem 
començat la Coral, feia dos anys, 
dos anys i mig però aleshores va 
ser quan ens vam inscriure com 
a entitat sense ànim de lucre amb 
interès municipal. Vam haver de 
formar una junta i necessitàvem un 
president. Com que ningú no volia 
ser-ho vaig decidir que jo ho seria 
pensant que només seria durant un 
temps i que més endavant ja hi hau-

ria algú altre que ho volgués ser.

Per tant avui que heu celebrat la 
XIX Cantada vol dir que les has 
viscudes totes? Aviat fareu vint 
anys.
El vintè aniversari ja el vàrem ce-
lebrar fa dos anys, el 2017. Tot va 
començar arran del concert de l’es-
tiu (el de la Festa Major), després 
vingué el Concert de Sant Esteve, la 
Coral Infantil, la Juvenil i la trobada 
la vam fer al cap de dos anys d’haver 
començat. Les trobades van ser idea 
de l’Assumpta...Tot s’ha de dir per-
què nosaltres estem a les seves or-
dres Les vam organitzar l’any 2000.

D’aquí es desprèn que les troba-
des han anat evolucionant?
Les trobades de Corals és l’element 
que ens dóna vida i un motiu d’apre-
nentatge. En cada trobada hem 
convidat a dues corals diferents. SI 
tenim en compte que la d’avui és la 
que fa 19...19 x 2 corals cada vegada, 
hem pogut compartir amb 38 corals 
diferents. A excepció d’un any que 
només va venir una coral perquè 
va ser quan vam tenir un intercanvi 
amb Vitoria i això va fer que vin-
guessin a l’octubre d’aquell any a la 
nostra trobada… En definitiva han 
estat 37 corals les que han vingut a 
Caldes en anys diferents.
Quan comenceu a preparar 
aquestes trobades? 
Comencem al gener a preparar el 

concert de la Festa Major, on tam-
bé actuen la Coral Infantil i Juvenil 
però el que preparem nosaltres, el 
que estrenem (no tot) ho fem sem-
pre per a la Festa Major. No obstant 
cantar a l’aire lliure no és el mateix 
que fer-ho en un recinte tancat i de 
vegades en acabar el concert estem 
decebuts perquè no ens ha sonat 
com nosaltres hauríem volgut. El 
públic no se n’adona i sempre ens 
diuen que ha sonat de meravella.
Un cop acabat el concert de l’estiu 
ja comencem a preparar la trobada 
a partir de les peces treballades i al 
mateix temps preparem el concert 
de Nadal.

Heu començat a pensar en 
aquesta XXª trobada?
Sí, sí que hi hem pensat, ja que nos-
altres comencem a parlar amb les 
diferents Corals a principis de ge-
ner amb la finalitat que incloguin la 
data de la trobada en la seva agenda. 
Acostuma a ser sempre el 3r diu-
menge d’octubre però cal tenir en 
compte que aquest mes coincideixen 
moltes activitats: la Festa de l’Aigua, 
Sant Grau, el Pilar… per aquest mo-
tiu, enguany, ha hagut de celebrar-se 
el 2n diumenge, per tal de quadrar 
dates amb les altres corals.

La trobada de l’any que ve, la 
XXª, hauran passat per Caldes 40 
Corals. Cada cop us costa més de 
trobar Corals o bé n’hi ha moltes?

XIX Cantada de
Cant Coral de 
Caldes de Malavella

ENTREVISTA E LS  CANTA I R ES

Només ha repetit una coral però 
sí que n’hi ha moltes. Ja saps que a 
Catalunya el Cant Coral és una tra-
dició i no només a Catalunya sinó 
també a la resta de l’estat Espanyol. 
Concretament a Girona n’hi ha 
moltes. I fins ara no n’han faltat.

Quina coral actual seria de les 
més antigues?
Una de les ha actuat avui aqui, té 
més de 50 anys. A Palafrugell, a 
Olot... n’ hi ha de molt bones i que 
porten molts anys de recorregut.
Nosaltres no sabem de música, co-
neixem algunes notes i prou. Si algú 
en té coneixements és perquè els ha 
adquirit pel seu compte. D’aquí la 
gran tasca i paciència dels directors 
que ens fan repetir, repetir i repetir 
fins que aconseguim aprendre les 
diferents frases musicals. Amb cada 
peça nova aprofitem per aprendre 
nous conceptes.Un terç de la nostra 
coral és gent de Llagostera. El direc-
tor de la coral de Llagostera els va 
deixar plantats i nosaltres, en aquell 
moment, estàvem que ens faltava 
gent. Els vam proposar de venir a 
formar part dels Cantaires, van ac-
ceptar i va ser com una injecció de 
força. Ara hi ha una molt bona con-
nexió entre Llagostera i Caldes, ja 
que ens coneixem molt.
Un dels problemes que tenim és que 
fa sis o set anys que som els matei-
xos. Potser sí que ha vingut algun 
membre nou però res més.

En el concert de la Festa Major 
sempre presenteu peces noves? 
Sempre presentem dues o tres can-
çons noves i d’altres que ja sabíem 
d’altres anys. Sempre innovem... 
Gràcies a en Joan Cases i a l’Assump-
ta que  harmonitzem molt bé ens 
surten peces molt ben aconseguides.

Com escolliu el repertori?
Ara tenim molt repertori i això ens 
permet de jugar molt. A l’Assumpta 
li agrada combinar peces fortes amb 
d’altres de més suaus.

És un repte per vosaltres les can-
çons en anglès?
I tant que és un repte, ja que molta 
gent no sap l’anglès  i costa més de 
recordar les lletres però l’Assumpta 

ens passava les lletres de les cançons 
tal com s’havien de pronunciar. El 
fet de cantar en una coral de vegades 
ens pot salvar, perquè si algú deixa 
de cantar, ningú no se n’adona.

Ens hem fixat que les altres co-
rals portaven les lletres en paper 
i vosaltres no…
Ja fa un parell d’anys que l’Assumpta 
ens va dir que s’havia acabat això de 
portar les lletres de les cançons en 
paper escrit. A partir d’aquell mo-
ment la nostra coral va fer un canvi 
qualitatiu. L’Assumpta quan dirigeix 
tant ho fa amb la mà, amb el colze, 
amb els ulls.. tota ella dirigeix i fa 
que tot sigui molt més fàcil.

Assumpta Fontanals: Actualment 
els Cantaires de Caldes és una coral 
molt compacta, molt responsable on 
tots els cantaires es coneixen molt i 
això els facilita la feina. Consideren 
que és un privilegi els moments que 
estan vivint. El tàndem format per 
en Joan Cases i l’Assumpta Fontanals 
dóna molts bons fruits... tot i que de 
vegades en acabar d’assajar els can-
taires acaben afònics. Compartir 
experiències amb d’altres corals ens 
aporta molta riquesa musical. 

No obstant això, el repertori va-
riat dels Cantaires de Caldes és 
la clau de l’èxit de les seves ac-
tuacions.
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LA BIBLIOTECA SOR J  CHA LANDON

Un relat esfereïdor inspirat en la 
vida de Denis Donaldson, líder del 
Sinn Fein i amic de Chalandon, 
que va ocultar la seva vertadera 
identitat a tothom, família inclosa, 
durant més de vint-i-cinc anys. La 
seva confessió real, feta en roda de 
premsa l’any 2005, es pot trobar fà-
cilment. És impactant.

La segona parada és La quarta pa-
ret (Edicions del 1984, 2015). Cha-
landon s’endinsa en el complex con-
flicte libanès des del “cor esquinçat 
de Beirut” a través d’una represen-
tació d’Antígona on cadascú inter-
preta el seu paper. El narrador és un 
periodista perdut entre dos mons, 
en lluita permanent amb les seves 
contradiccions. Combats a fora, 
combats a dins. 

Després d’aquestes dues lectures 
percebem una vibració literària sin-
gular, d’una bellesa profunda. Ja ens 
té atrapats, però encara no sabem el 
que ens espera.

Arribem a Professió del pare (Edi-
cions de 1984, 2017). La seva infan-
tesa novel·lada. Una bomba atòmica 
que ens deixa sense alè. És increïble 
el que ens està explicant. El petit 

Émile creix dins d’un deliri familiar 
absolut, amb un pare que creu tenir 
la missió de matar De Gaulle. Es pot 
explicar una experiència d’aquesta 
magnitud sense caure ni en el vic-
timisme ni en la fantasia de la supe-
ració? Sí. Chalandon ens mostra les 
seves ferides obertament, sense pal-
liatius ni amagatalls emocionals.
Potser us pensareu que ara ve la 
baixada. No pas. L’última parada és, 
de moment, El dia abans (Edicions 
de 1984, 2019).  Estem davant d’un 
(altre) llibre extraordinari. Marxem 
al nord de França, a la zona minera 
de Liévin-Lens, on l’any 1974 una 
explosió va matar quaranta-dos mi-
ners que treballaven en condicions 
laborals terribles. Chalandon par-
teix d’aquest fet però va més enllà i 
ens tornar a atrapar en un món ple 
de patiment i de culpabilitat però 
també d’amor i humanitat. 

Les novel·les de Sorj Chalandon te-
nen una força literària aclaparadora 
perquè és un grandíssim narrador 
que escriu des del fons del seu pro-
pi dolor i no ens estalvia res ni jutja 
mai ningú. La seva mirada honesta 
i, deixeu-m’ho dir, plena de miseri-
còrdia, ens inquieta i ens reconforta 
a l’hora. Devoreu-lo.

Sorj Chalandon (Tunis, 1952) és un 
escriptor i periodista francès. Ha 
treballat al diari Libération com a 
corresponsal de guerra en països 
com el Líban, Irak, Somàlia  o Afga-
nistan. Les seves obres han estat tra-
duïdes al català per Josep Alemany.

Parlem de Sorj 
Chalandon
L’itinerari lector que us proposem 
comença amb Retorn a Killybegs (Edi-
cions de 1984, 2014). La dura his-
tòria d’un espionatge allunyat de 
tota heroïcitat cinematogràfica en ple 
conflicte nord-irlandès.
TEXT > MERCÈ BARNADAS 

PROFESSIÓ DEL PARE
Edicions de 1984, 2017

LA BIBLIOTECA RECOMANAC IÓ

RECOMANACIÓ CINEMA

De tal padre, tal hijo
KOREEDA, HIROKAZU 2013.

TEXT > MARTA FELIU

Què converteix un home en pare d’una criatura? La sang que 
comparteixen? El fet de tenir-ne cura, el tracte diari, l’aju-
dar-la a créixer?

Sis anys després del naixement del seu fill, en Ryota i la Mido-
ri reben un dia una trucada de l’hospital on aquest va néixer 
i els informen que aquell nen que han criat i amb el que han 
conviscut sis anys no és el seu fill biològic, sinó que va ser 
canviat en néixer. I hauran de prendre la terrible decisió de si 
quedar-se amb aquell infant que han considerat com a propi 
tots aquests anys malgrat no compartir els gens o amb el seu 
fill biològic, que evidentment no coneixen. Aquesta situació 
portarà a en Ryota a preguntar-se què implica realment ser 
“pare” i si ell ho ha sigut aquests sis anys. 

“De tal padre, tal hijo” va guanyar el 2013, entre altres, el pre-
mi com a millor pel·lícula i com a millor director al Festival 
de cinema Àsia-Pacífic. Hirokazu Koreeda va guanyar també 
el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2014. 
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JOVENTUT QUE  E L  R I TME  NO  PAR I ! 

Que el ritme no pari!
La vida és no deixar de créixer mai, i durant 
aquesta etapa que és l’adolescència i per la 
qual totes hi hem passat, seguim acompanyant 
en tot el que podem a les Jov@s que es 
troben en aquest vital moment de les seves 
vides construint tant la pròpia identitat com la 
col·lectiva.

TEXT> EROLA SERRA, TÈCNICA DE JOVENTUT

I per descomptat també ens acom-
panyen a nosaltres recordant-nos 
que sempre hi ha més a construir 
dins d’una mateixa tot i el pas dels 
anys...!

A Ca la Romanahem començat el 
curs, amb noves energies…! Hi 
ha hagut una Tècnica de Joventut 
magnífica durant gairebé 8 anys en 
els quals s’han viscut moltes expe-
riències, superat entrebancs i nas-
cut molts projectes dels que ens ha 
quedat una enriquidora petjada per 
a continuar aprenent, creant i com-
partint. Gràcies Núria per aquesta 
motxilla plena que ens has deixat a 
Joventut! I continuem amb les ener-
gies que ens han arribat amb la nova 
tècnica, l’Erola!

Per celebrar l’obertura d’aquest curs 

de Tardes Joves 2019-2020 vam or-
ganitzar un concert de Rumba amb 
el grup “Los Sibaritas”, en el qual hi 
participa un jove del poble. Vam ser 
moltes i de diferents edats compar-
tintuna tarda amb bona música i 
Mojitos 0,0!

CANVIS GENERACIONALS
Aquest any hem començat amb un 
molt bon ritme!
Les joves que alguns anys enrere 
venien cada tarda a trobar-se, jugar 
al Ping – Pong o participar d’altres 
activitats ara ens venen a veure per-
què ja volen començar a treballar, i 
busquen eines per aquest nou repte 
que se’ls ha presentat! També n’hi 
ha que estan experimentant les se-
ves primeres feines o bé reactivant 
estudis, com ara amb el PICE de jar-
dineria que ha tingut molt èxit entre 

el jovent de Caldes!

Estan en marxa les Tardes KreActi-
ves tots els dimarts pels joves de 1r 
cicle de l’ESO, els tallers d’Autode-
fensa Feminista que varen comen-
çar l’any passat, La Volta al Món en 
80 vides, el Club de Lectura Juvenil, 
Reforç educatiu, les assemblees de 
Triple A, els projectes amb l’Institut  
i  les assemblees del grup de joves 
Scooters tot perfilant les seves idees 
ipropostes i fent tradició preparant 
la propera Competició…!

Així doncs, el ritme no para, amb 
cares noves, noves energies i se-
guint projectant cap al futur.

MEDI AMBIENT AN IMALS  DE  COMPANY I A

L’abandonament d’animals de companyia
Mentre a la comarca baixa sen-
siblement el número d’animals 
recollits al carrer, a Caldes es 
preveu un lleu increment.  

TEXT> JORDI SERRA, TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 

D’acord amb la vigent Llei de pro-
tecció dels animals, correspon als 
ajuntaments recollir i controlar els 
animals de companyia abandonats, 
perduts o ensalvatgits. Aquesta res-
ponsabilitat pot ser delegada a ad-
ministracions o entitats locals supra-
municipals, sempre sota el principi 
de la millora en l’eficiència del servei 
i sota l’aplicació dels preceptes de la 
Llei. L’Ajuntament de Caldes té dele-
gada aquesta responsabilitat al Con-
sell Comarcal de la Selva, que ofereix 
el servei de recollida d’animals aban-
donats o perduts i el servei d’estada 
i manteniment (alimentació, cures, 
serveis veterinaris, gestions d’adop-
cions, etc.) al Centre d’Acollida 
d’Animals de la Selva (CAAS), situat 
a Tossa de Mar. El centre pot acollir 
uns 160 animals i hi treballen fins a 
7 persones entre operaris, veterinari 
i coordinador del servei.
Les principals causes de l’abando-
nament d’animals de companyia 
són la compra compulsiva, el regal 
d’animals, la cria irresponsable, pro-
blemes familiars, problemes econò-
mics, canvis de domicilis, vacances, 
ocupacions il·legals amb gossos vigi-
lants, desconeixement de les necessi-
tats d’un animal, problemes d’adap-
tació o agressivitat, etc. A banda de 
l’impacte econòmic pels municipis, 
l’abandonament té conseqüències 
pel propi animal i també un impacte 
social. Els animals abandonats po-
den patir traumes, angoixa, pèrdua 
de confiança, desorientació, acci-
dents, desnutrició i estrès. Tot això 
pot afavorir l’aparició de malalties. 
Les conseqüències socials poden ser 
problemes a la via pública per inci-
dents, accidents, brutícia pel fet d’ali-
mentar-se de deixalles, i risc d’agres-

sions a persones i a altres animals, 
amb la conseqüent alarma social.
Reflexionar i planificar bé la possi-
ble tinença d’un animal és una de les 
condicions prèvies i indispensables, 
ja que ens ha d’acompanyar el trans-
curs de tota la vida. Es tracta d’una 
decisió que requereix molta respon-
sabilitat, perquè afecta un ésser viu, 
comporta unes obligacions, temps 
de dedicació i despeses.
Segons dades del CAAS, durant l’any 
2018 es van recollir 1203 gossos a La 
Selva. Tot i que el 2019 no està tan-
cat, la tendència dels darrers anys fa 
preveure que a enguany es recolliran 
1100 gossos, fet que significa un lleu 
descens. En el cas de Caldes, la ten-
dència no és la mateixa: l’any 2018 
es van recollir 93 gossos, i per l’any 
2019 la previsió és que se’n recullin 
al voltant de 110. Aquest fet situa el 
municipi en el 5è lloc de la comarca, 
només per darrera Vidreres, Blanes, 
Lloret i Maçanet, i té un important 
impacte econòmic; en les revisions de 
preus del servei es té en compte l’evo-
lució del número d’animals recollits a 
cada municipi. Per posar-hi un valor, 
el cost del servei per Caldes l’any 2019 
es preveu que rondarà els  19.000 € , i 
per l’any vinent es ja es parla d’un in-
crement del voltant del 8%.

IDENTIFICACIÓ, CENS I 
ESTERIL ITZACIÓ
Per lluitar contra l’abandonament, 
és obligatori identificar mitjançant 
microxip els animals de companyia. 
Un cop xipat al centre veterinari, 
l’animal s’ha de censar a l’Ajunta-
ment dins el termini de 3 mesos des 
del seu naixement o de 30 dies des 
de la seva adquisició o canvi de re-
sidència. Són mesures indispensa-
bles per poder recuperar l’animal en 
cas de pèrdua. De fet, actualment al 
CAAS es recuperen un 55% dels ani-
mals que hi arriben. A Caldes, dels 
93 gossos recollits l’any 2018 se’n van 
recuperar 50 al cap de pocs dies. La 
resta, es consideren definitivament 

abandonats fins a trobar algú que 
els adopti. Des de l’Ajuntament es 
promou anualment una campanya 
d’identificació d’animals de compa-
nyia, que també inclou descomptes 
per a la esterilització, ja que una de 
les principals causes d’abandona-
ment són les camades no desitjades.

L’ADOPCIÓ, LA MILLOR OPCIÓ!
Els animals abandonats a La Selva 
representen el 45% del total de reco-
llits. L’any 2018 el CAAS va gestionar 
fins a 498 adopcions de gossos, 27 
de les quals realitzades per habitants 
de Caldes. De fet, gairebé la meitat 
de les adopcions són realitzades per 
particulars de la mateixa comarca.
L’adopció és la millor alternativa 
per tenir un animal de companyia, 
ja que es pot anar al CAAS i conèi-
xer-lo (donar-li menjar, passejar-lo, 
observar el seu comportament...). 
Allà coneixen el seu historial i po-
den resoldre dubtes i ajudar a tri-
ar-lo. També es pot consultar la 
base de dades dels animals a la web 
www.selva.cat/caas. El CAAS està a 
la Crta. de Llagostera, km 1. de Tos-
sa de Mar (tel. 972340813).
És important fer-se preguntes 
abans d’adoptar o adquirir un ani-
mal: Quin temps li podré dedicar? 
Disposo d’espai suficient? Tota la 
família hi està d’acord? I quan es-
tigui malalt? Què faré quan faci 
vacances? Podré afrontar les des-
peses? Què diu l’ordenança muni-
cipal? Quines obligacions legals 
assumeixo?

En el moment de tancar aquest arti-
cle, el darrer gos recollit a Caldes (el 
21/11/19) és un creuat femella de 3 
anys, de nom Estrella i mida petita.
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Els Serveis Socials d’Atenció Primària
Els Serveis Socials d’Atenció Primària constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de 
Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social. Es 
presten mitjançant equips multidisciplinaris anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social Primària. 
Atès que Caldes de Malavella som un  municipis de menys de 20.000 habitants, és presten a través 
del Consell Comarcal de la Selva .  TEXT> ANA BELÉN LÓPEZ, REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL

Qualsevol persona pot adreçar-se 
directament al servei i plantejar la 
seva demanda. L’actual equip bàsic 
està format per 2 treballadores Sso-
cials i per 1’educadora Social.
El nostre objectiu és promoure el 
canvi potenciant les capacitats de les 
persones per tal que adquireixin el 
protagonisme i autonomia necessaris 
alhora de resoldre les seves dificultats.
Des de Serveis social intentem  la 
detecció i prevenció de situacions 
de risc social o d’exclusió, la recep-
ció i anàlisi de les demandes relati-
ves a les necessitats socials de l’àrea 
territorial corresponent, donar la 
informació, valoració, orientació i 
assessorament necessari per poder 
tenir aquesta autonomia, apliquem 
accions o intervencions de suport i 
seguiment de persones i/o famílies

Per poder aconseguir-ho ens ba-
sem en: 
• El coneixement del territori i 

l’anàlisi de la realitat social per 
identificar les característiques 
del municipi i els recursos dis-
ponibles (lleure, educació, sa-
lut, …) i les seves mancances.

• La coordinació amb la resta 
d’agents socials del municipi i 
especialment amb la xarxa edu-
cativa i de salut. Es detecten les 
persones susceptibles de rebre 
suport dels SSAP.

• El disseny de Programes Edu-
catius Individuals (P.E.I.), on 
es plantegen, juntament amb 
la persona atesa, quins objec-
tius es volen aconseguir, com 
aconseguir-los i la durada de la 
intervenció.

• L’ eina bàsica de treball és l’en-
trevista, a partir de la qual s’ex-

treuen les informacions per 
una valoració social i familiar i 
establir un Pla de Treball ade-
quat per resoldre la situació.

• Totes les intervencions profes-
sionals s’emparen en el principi 
de confidencialitat i respecte a 
la intimitat de les persones i en 
la Llei 15/99 de protecció de da-
des personals.

IGUALTAT. 
PUNT L ILA FESTA MAJOR 2019
Per part de l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella, arrel de les propostes 
del Consell per a la Igualtat , es de-
tecta  la necessitat de lluitar contra 
les agressions sexistes en el context 
festiu nocturn, com és en aquest 
cas el de la Festa Major de Caldes 
de Malavella, ja que és precisament 
en aquest espai d’oci on hi ha con-
tacte amb moltes persones i on es 
propicien situacions de sexisme que 
es justifiquen i es normalitzen. La 
iniciativa del Punt Lila a Caldes de 
Malavella s’ha impulsat amb la idea 
d‘oferir un espai de sensibilització 
en relacions d’igualtat i respecte 
però, sobretot també, com un punt 
de suport, assessorament, atenció i 
seguretat per a les dones. Aquest es-
pai pretén informar i abordar qual-
sevol de les situacions de violència 
masclista que es puguin generar en 
aquest context d’oci, establint co-
ordinació, si s’escau, amb la resta 
d’operadors que estiguin presents o 
implicats en la intervenció d’aquest 
tipus de situacions. 
La coordinació entre el grup Nut i 
les persones que van intervenir a la 
festa va ser correcta a tots els nivells. 
Les persones referents de l’Ajunta-
ment van estar pendents del funcio-

nament del Punt Lila i durant tota la 
nit van estar accessibles per a qual-
sevol necessitat. Es va disposar d’un 
grup divers de persones voluntàries 
(associació de dones, colla gegan-
tera, consell d’igualtat, regidories 
i partits polítics del municipi) que 
també va mostrar una bona predis-
posició realitzant tasques de difusió 
i fent rutes itinerants per l’espai de 
la festa en diferents torns durant 
tota la nit.  Respecte al personal de 
seguretat a l’inici de la nit hi va ha-
ver presentació dels referents de se-
guretat privada i de la Policia Local. 
Aquests últims van realitzar rondes 
per l’espai de la festa durant tota 
la nit. Algun dels dies també es va 
comptar amb la presència de Mos-
sos d’Esquadra i Protecció Civil. 
En els tres dies que es va realitzar el 
Punt lila es va registrar un nombre 
total de 557 persones, 412 dones 
(74%) i 145 homes (26%).
Pel que fa a les edats de les persones 
que van passar per l’espai, princi-
palment es concentren en edats me-
nors de 18 anys i en la franja d’entre 
els 18 i els 25 anys. En percentatges 
aproximats, el 55% tenien menys de 
18 anys, el 37% es trobava entre els 
18 i els 25 anys, el 3% entre els 26 i 
els 35 anys, el 2% entre els 36 i els 
45 anys i, el 3% restant, entre els 46 
i els 55 anys. 
Tant l’informe del Grup Nut, equip 
de psicòlogues contractades per 
l’Ajuntament,  l’acollida que va tenir 
el punt lila i l’opinió generalitza-
da dels voluntaris, l’experiència ha 
estat molt positiva. Per això,  amb 
millores i canvis que  s’aniran in-
troduint apostem per la continuïtat 
d’aquest espai de referència a la nos-
tra Festa Major.

SERVEIS SOCIALS COM FUNC IONA
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Lídia Masllorens: l’artista caldenca exposa 
a l’espai Volart de Barcelona
La Lídia Masllorens nas-
cuda a Caldes de Mala-
vella el 1967, ha estat 
professora de plàstica a 
l’ institut de Llagostera. 
Ara viu i té l’estudi al po-
ble veí de Cassà.
TEXT> MARTÍ BOSCH I FARRERÓ

L’any 2013 es presenta i guanya el 
premi de pintura de la Fundació 
Vila Casas, que s’atorga a Torroe-
lla de Montgrí en la primera de les 
seus d’aquesta Fundació creada pel 
patrici i antic industrial farmacèu-
tic que li dóna nom. Aquest fet la va 
esperonar i ajudar a fer un tomb a 
la seva vida i a dedicar-se de ple a la 
creació artística.

Ha exposat a diversos països eu-
ropeus, així com als Estats Units i 
mencionarem especialment el Japó. 
També ha estat exhibida en diverses 
Fires d’Art Internacionals. Darrera-
ment ha exposat a la Galeria barce-
lonina Miquel Alzueta.

En l’atapeït programa de l’Espai Vo-
lart, la seva directora Glòria Bosch 

li ha comissariat una exposició que 
la Lídia ha anomenat Prova d’Artis-
ta i que podeu veure fins el dia 15 
de desembre.

La seva és una pintura de gran, 
gran, format. Pràcticament mono-
cromàtica, encara que amb un sub-
til ús de les gradacions i els gruixos,  
i amb petites notes de color. En ge-
neral es tracta d’obra sobre paper (si 
l’aneu a veure hi trobareu un vídeo 
que mostra de manera entenedora 
la seva tècnica de treball), encara 
que darrerament utilitza nous su-
ports que mostra en composicions 

de múltiples peces. 

Bona part del seu darrer treball són 
retrats de persones del seu entorn 
personal o també cares trobades en 
els dispositius digitals més a l’ús. 
Insisteixo en el mot “cares” donat 
que la resta del cos ni tan sols se’ns 
insinua. En alguns textos publi-
cats al voltant d’aquesta exposició 
es parla de bellesa. Evidentment 
aquesta hi existeix, però tot i que 
les cares “retratades” en tenen per 
si soles, és la reproducció pictòrica 
la que en ofereix bellesa, no el ros-
tre en si.

CAL FERRER DE LA PLAÇA CULTURA

La Copa de Caldes, 
primera novel·la del caldenc 
Mateu Ciurana
La Copa de Caldes és el títol de la primera incursió 
del locutor i cineasta caldenc Mateu  Ciurana  en el 
món de la narrativa escrita.
El poble de Caldes de Malavella té un 
gran protagonisme en aquesta histò-
ria inventada que recorre la història 
pràcticament durant dos mil anys. 
La Copa de Caldes fa referència a la 
relíquia més preuada de la cristian-
dat: El Sant Giral, que en Mateu fa 
arribar a les termes de Caldes ni més 
ni menys que de la mà de l’apòstol 
Sant Pau, camí del desterrament a la 
ciutat de Tarragona.
L’inici de la novel·la és una impor-
tant troballa arqueològica que es fa 
casualment durant les recents obres 
a la carretera de Llagostera.
El llibre dona molta importància a 

una sororitat, una nissaga de dones 
conjurades a guardar el secret d’on 
està amagada la Copa al llarg dels 
segles. Els episodis del llibre estan 
ambientats en diferents segles, com 
la persecució de Dioclecià i l’arriba-
da de sant Fèlix i sant Cugat a ter-
res gironines, els temps de la Marca 
Hispànica i l’època  comtal. L’últi-
ma part del llibre està ambientada 
a Caldes l’any 1945, amb l’arribada 
d’un oficial nazi que es refugia al 
poble al final de la Segona Guerra 
Mundial.
Després de sis anys consecutius ro-
dant una pel·lícula de curtmetrat-

ge anual, Mateu  Ciurana  dius que 
tenia ganes d’explicar una història 
més gran que la que es pot permetre 
incloure en els seus curts que sem-
pre són de pressupost modest.
El llibre, publicat per Edicions Cur-
bet, de Girona dins la col·lecció Li-
beràlia, ja és a les llibreries i pape-
reries de les comarques de Girona.

CAL FERRER DE LA PLAÇA CULTURA

¿VOLS LLOGAR O VENDRE CASA TEVA?   
¿BUSQUES CASA PER LA ZONA?

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

CONSULTA
LES NOSTRES

OFERTES
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Èxit d’afluència 
de gent en la 15a 

Fira de l’Aigua 
La Fira de l’aigua es va celebrar el diumen-
ge 6 d’octubre. El programa de la fira tam-

bé contemplava les activitats prèvies del 
divendres 4 (La volta al món en 80 vides), i 

del dissabte 5 (31a Trobada Gegantera)

Des de la regidoria de turisme es fa un molt bon ba-
lanç de la fira. Aquest any la fira va incorporar el toc 
modernista, completant del fil conductor de la histò-
ria romana que ha  teixit la programació en edicions 
passades. 

Així, els actors que van dinamitzar la tarda de la fira, 
anaven vestits d’època modernista, els tallers infantils 
també repassaven aquesta època, així com algunes acti-
vitats més històriques, com és el cas de la xerrada Me-
mòries líquides: les dones i els safaretjos.

Aquesta darrera activitat era una novetat en la que, 
aprofitant la recent reconstrucció dels antics safaretjos 
de Caldes al Puig de Sant Grau, es reivindicava l’espai 
com un lloc de memòria col·lectiva i cultural. La pe-
riodista Rosa Vendrell Miret repassava la importància 
d’aquests espais a partir de lectures i altres interaccions 
amb el públic. Aquesta activitat en particular va ser un 
èxit, aplegant més d’una cinquantena de persones. 

SERGI MIR
Regidor de Turisme

“estem molt contents i satisfets de com ha anat la fira aquest 
any, hi havia visitants a tots els carrers del poble, molts dels 
quals venien d’altres punts de Catalunya atrets per la oferta 
turística que proposa el poble”

La visita guiada “Les Aigües de Caldes” va superar en 
escreix els 100 participants. Aquesta activitat, que es 
va estrenar en l’edició del 2018, va comptar amb la col-
laboració de la Vichy Catalán Corporation, les Aigües 
San Narciso i els dos Balnearis Prats i Vichy. Amb aques-
ta interessantíssima activitat s’explicava què és l’aigua de 
Caldes (origen, temperatura, propietats,...), els diferents 
punts de surgència des dels tres turons caldencs, els inicis 
de l’embotellament i el fenomen  de la balneoteràpia. 

Una de les activitats amb més públic del cap de setmana 
va ser el Concurs de menjadors de calamars a la romana 
i bevedors d’aigua amb gas, que era l’activitat que tan-
cava la fira, i  que any rere any pretén donar visibilitat 
a la Cuina Termal. Els Guies Ufissials van dinamitzar 
el concurs que, com cada any, va omplir la Plaça dels 
Donants de gom a gom per veure l’espectacle. 

Pel que fa altres dades, la caminada popular per la Via 
Verda de Caldes, la Ruta Termal, també va registrar un 
èxit de participació amb prop de 120 persones inscrites. 
Aquesta era una activitat coorganitzada pel Consorci de 
les Vies Verdes de Girona i comptava també amb el su-
port de l’Institut d’Assistència Sanitària. 

Durant tot el diumenge també es va poder gaudir de 
tallers a la Plaça de l’aigua, de parades de productes ar-

tesans, menjar, i de parades d’entitats del poble, a part 
dels establiments dels balnearis que oferien massatges 
gratuïts a tot aquell qui ho demanava. 
Tampoc hi va faltar el punt musical, amb el concert de 
Pop per Xics a la tarda, o el Sardaxou al matí que va 
fer ballar sardanes a tothom al compàs dels ritmes més 
moderns. També hi va haver Master Class de Swing, 
i altres activitats més tradicionals caldenques com és 
l’exhibició del Ball de l’Hereu Riera. 

SALVADOR BALLIU
Alcalde

“Fa molt de temps que no veia una Fira de l’Aigua tan llu-
ïda, veiem moltes cares noves i això és molt positiu, perquè 
vol dir que la Fira arriba cada vegada més lluny”.

CAL FERRER DE LA PLAÇA TUR ISME
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CAL FERRER DE LA PLAÇA TUR ISME -  PROMOC IÓ  ECONÒMICA

Millora de la 
interpretació del 
patrimoni amb el 
projecte Secrets de 
les Vies Verdes
TEXT > REGINA GISPERT

L’Ajuntament de Caldes s’acull al projecte Secrets de 
les Vies Verdes, una iniciativa mitjançant la qual es 
pretén promocionar i fer accessible el patrimoni cul-
tural i natural al voltant de les vies verdes i la Pirine-
xus. L’objectiu és promoure les vies verdes com a eix 
d’interpretació del territori, oferint petits itineraris ac-
cessibles des de la Via Verda existent, anomenada Via 
verda Termal, per a donar a conèixer la importància 
del patrimoni de Caldes. 
Caldes inclourà en el conveni Secrets del consorci de 
les Vies Verdes de Girona dos itineraris. El primer mi-
lloraria la interpretació dels recursos del tram urbà 
de la Ruta Termal per a promocionar les Termes Ro-
manes del Puig de Sant Grau, les fonts d’aigua calenta 
termal, el Castell de Caldes, les muralles medievals i 
l’Espai Aquae. El segon desviaria els cicloturistes per 
la ruta circular de BTT de Sant Maurici, que té una 
llargada de 8km, per a millorar la posada en valor del 
Castell de la Malavella, les impressionants columnes 
basàltiques i l’ermita de Sant Maurici. 

El SOLC organitza 
un curs gratuït de 
jardineria per a 
joves
El curs tindrà una duració total de 210 h on 
els joves rebran formació per a l’adquisició 
de competències bàsiques i formació especí-
fica de jardineria. TEXT > JENNIFER COSTA

El passat 7 d’octubre va començar un curs gratuït de 
jardineria adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys inscrits 
a Garantia Juvenil i que actualment no estiguin es-
tudiant ni treballant.

Aquesta formació s’emmarca dins d’un programa 
anomenat PICE (programa integral de qualificació i 
feina) de les Cambres de comerç que té per objectiu 
la inserció dels joves al mercat de treball a través de 
diferents iniciatives enfocades tan a la formació com 
a l’apropament dels joves al món empresarial. 

El PICE de jardineria tindrà una duració total de 
210h on els joves rebranformació teòrica i pràctica 
en jardineria, i formació per a l’adquisició de com-
petències personals, socials i d’ocupació. Un total de 
18 joves s’han inscrit a la formació que té previst fi-
nalitzar el proper 9 de desembre. 

Aquesta formació s’ha pogut dur a terme al mu-
nicipi gràcies a la signatura d’un conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament de Caldes de Malave-
lla i la Cambra de Comerç de Girona, col·laboració 
que permetrà dur a terme més accions que perme-
tin la promoció de la formació, el creixement i con-
solidació de les empreses i el foment de l’activitat 
econòmica a Caldes de Malavella. 
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TEXT > ANTONI MAS

La professió de músic m’ha obligat 
a viatjar assíduament i m’ha permès 
de fer-ho amb els diferents mitjans: 
cotxe, autocar, tren, vaixell i avió. El 
cotxe el vaig avorrir en la meva èpo-
ca de les orquestres, anant d’un po-
ble a l’altre, de nit, sense haver dor-
mit i, en conseqüència, jugant-nos 
la vida per la carretera. L’autocar no 
em desagrada pas del tot, però, si el 
viatge és llarg, m’hi acabo sentint 
enxubat. L’avió el tinc absolutament 
entravessat, perquè l’espai encara és 
mes just que el de l’autocar i, a so-
bre, s’hi han d’afegir els desplaça-
ments a l’aeroport i tot el cerimonial 
de l’embarcament. Pel que fa al vai-
xell, és una forma de viatjar menys 
habitual, però, si fos el cas, ja cal que 
tirés de Biodramina... 

Contràriament a tot l’enrenou que 
em comporta els desplaçaments en 
cotxe, autocar, avió i vaixell, en el 
tren m’hi sento còmode i a gust.

Però a aquesta particular predilec-
ció pel tren potser es deu, a banda 
del tema logístic o de comoditat, a 

la influència de cert component ro-
màntic o potser  nostàlgic: Perquè 
encara recordo amb certa recança 
aquelles majestuoses màquines de 
vapor -tan negres com el mateix 
carbó que cremaven- que estiraven 
el tren que ens duia a les Fires de 
Girona. Com que en aquell temps 
a darrers d’octubre ja fresquejava, el 
tren disposava de calefacció i el va-
por que s’escapava de les connexions 
entre vagó i vagó acabava donant a 
tot plegat un aire fantasmagòric que 
em tenia absolutament fascinat.

Un altre record entranyable del 
tren és quan amb l’oncle -en Fran-
cesc Mas Ros- anàvem a Madrid a 
fer gestions a la Societat d’Autors. 
Aleshores agafàvem  el Costa Brava 
Exprés, que sortia de Caldes al ves-
pre i arribava a Madrid cap a les vuit 
del matí, previ canvi de màquina a 
Mora d’Ebre, que és on s’acabava el 
sector electrificat. 

Però l’avantatge més gran que vaig 
obtenir del tren, va ser, sens dub-
te, la possibilitat d’anar a estudiar a 
Barcelona, amb bons mestres, men-
tre que els aprenents de música d’al-

tres pobles no tenien més remei que 
aprendre dels companys ja jubilats 
que, de vegades, prou feina tenien 
per a ells.

A la meva època de les orquestres 
em vaig oblidar del tren, donat que 
l’autocar, en primer primer lloc, i 
després el cotxe, representaven el 
mitjà més pràctic per arribar, mú-
sics i instruments, a tot arreu. 

Va ser al deixar les orquestres i de-
dicar-me a la gestió quan l’obligació 
d’anar sovint a Barcelona i a Ma-
drid, entre altres destins, em va fer 
recuperar la primera -i entranya-
ble- forma de viatjar. Recordo que 
algunes vegades vaig tenir ocasió 
d’anar a Madrid i a Sevilla amb els 
trens talgo, que viatjaven de nit, i, 
fins i tot, tenien nom: El de Madrid 
es deia Antoni Gaudí i el de Sevi-
lla Antonio Machado. Acostumava 
a sopar al vagó restaurant, que per 
cert s’hi menjava prou bé, i després 
a dormir tot el viatge en unes cabi-
nes que no eren gaire espaioses però 
disposaven de sanitaris i dutxa. Vet 
ho aquí que arribaves al destí des-
cansat, net i polit i a punt de solfa.

El tren gros
En temps de la meva infància i joventut, per aquestes contrades 
circulaven uns quants trens de via estreta. Si la memòria no em 

falla, hi havia el de Sant Feliu de Guíxols, el d’Olot, el de Banyo-
les i el de Palamós. Tots feien cap a Girona i la gent qualificava 
cadascun d’ells com a tren petit. D’altra banda, teníem el tren 

convencional que anava de Port Bou a Barcelona i que era cone-
gut com el tren gros. Un adjectiu que recordo haver pronunciat 
sovint amb certa vehemència, com pretenent remarcar el privi-
legi de la gent de Caldes, que disposàvem d’estació de primera 

categoria, en la qual hi paraven fins i tot els trens exprés, inclòs el 
que anava a Madrid. 

Foto de l’arxiu d’Antoni Vila.

Encara a hores d’ara agafo sovint el 
tren, principalment per anar a Bar-
celona i a Madrid, i els viatges no 
se’m fan pesats. El paisatge, tot i que 
el tinc més que vist, resulta canvi-
ant, segons l’hora del dia, l’oratge 
del temps o l’estació de l’any i per 
això encara em distrec mirant per la 
finestra. També queda el recurs de 
llegir el diari, treballar amb l’ordi-
nador i, si hi ha sort, mantenir una 
conversa agradable amb algun co-
negut o saludat. 

El cas és que, per a mi, el tren no 
ha perdut l’encant. Quan a l’estació 
de Caldes anuncien les arribades, 
encara recordo el “jefe” d’estació, 
uniformat i amb la flamant gorra 
vermella, dirigint-se a la campana 
que hi havia penjada al costat del 
rellotge per anunciar, amb un cop, 
la sortida del tren de Riudellots, i 
amb dos, la sortida de Sils. I quan 
surto a l’andana, encara m’encanto 
veien el tren que treu el nas per la 
recta de Ca l’Aluart, si ve de Barce-

lona, o escoltant el traüt que fa al 
girar el revolt de Can Teixidor, quan 
arriba del nord.

L’airet gèlid que els matins d’hivern 
acompanya els passatgers que espe-
rem  a l’andana de Barcelona, és el 
mateix de sempre...

AQUAE CALIDAE A  PUNT  DE  SOLFA

Ets estudiant de periodisme, o 
simplement t’agradaria formar part 
del Consell de redacció de l’AQUAE?

AQUAE

Envia’ns un correu electrònic a 
aquae@caldesdemalavella.cat, 
al mes de gener fem la propera 
reunió, t’hi esperem!
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Albert Granados Riera
DIRECTOR COMERCIAL 

El caldenc Albert Granados Riera, nascut l’any 79 és 
l’actual director comercial de Decathlon al Regne 
Unit. Aquest inquiet enginyer industrial especialitat en 
química, pare de dues nenes ha fet carrera dins de la 
companyia Decathlon a la que va començar a treballar, 
com tants d’altres, quan era un estudiant.
TEXT > MATEU CIURANA

Com vas entrar a treballar a De-
cathlon?
Vaig començar a Girona com a ve-
nedor fa exactament 20 anys, l’idea 
era combinar estudis i algun treball 
per pagar-me les despeses. En aca-
bar la carrera vaig decidir provar 
sort i iniciar una carrera professi-
onal dintre l’empresa. M’agradava 
molt la seva cultura de l’esport i els 
recursos humans a l’hora de gesti-
onar les persones, és quelcom que 
potser no es veu des de fora però se 
sent constantment quan hi treba-
lles.

De fet crec que la companyia 
presumeix que hi ha molts titu-
lats universitaris hi han treballat 
durant els seus estudis, però tu 
t’hi has quedat. Deus haver vol-
tat molt.
Sí que he voltat, he viscut a Elx, 
Barcelona, Màlaga, Mataró, Biarritz 
(Franca), i a altres llocs. De cada lloc 
on he viscut he tret una experiència 
molt positiva. Després de viure a 
Franca i aprendre des de zero una 
cultura i un idioma, se’m va quedar 
la idea de fer el mateix però en algun 
país anglosaxó, Anglaterra, Estats 
units o Austràlia com a principals 
opcions. A finals de 2016, va sortir 
un projecte interessant a Londres i 
m’hi vaig tirar de cap. El fet de viure 
uns anys en aquesta fascinant ciutat 
era un projecte molt temptador per 
tota la família.

Les teves filles tindran un domini 

total de la llengua i els costums 
anglesos.
I tant. Sens dubte va ser una de les 
raons principals de moure’s cap 
aquí. Ens feia molta il·lusió que 
aprenguessin l’anglès des de ben pe-
tites. Ara una de 6 i l’altre de 3 i en-
tre elles parlen tant l’anglès el català 
com el castellà. En els costums an-
glesos, hi ha coses que hem integrat 
i coses que no. La cuina anglesa, per 
exemple, no és quelcom que hàgim 
de copiar els catalans...

En què consisteix la teva feina?
Principalment en dissenyar les es-
tratègies comercials i analitzar el 
mercat per trobar les bones opor-
tunitats. També m’encarrego de de-
senvolupar models de negoci adap-
tats a la situació econòmica de cada 
zona del país. Hi ha una intenció 
molt forta de créixer pels pròxims 
anys.

Treballant a  Decatlhon  et deu 
agradar l’esport.
A casa ens agrada practicar molt 
d’esport i sempre que podem el 
practiquem junts. Nadar, córrer o 
anar amb bici són activitats que fem 
cada setmana sense fallar. Per la 
meva part, i quan no tinc desplaça-
ments, vaig al gimnàs o a la piscina 
cada migdia de dilluns a divendres. 
És una rutina i part de l’agenda del 
dia.

- I, és clar, moure’t d’un lloc a altre...
Podríem dir que un dels meus hob-

bies és viatjar en general, amb la fa-
mília, per motius de feina o amb els 
amics. Sóc com el cul d’en Jaumet i 
aprofito la mínima per organitzar 
un viatjat o una excursió de dia. 
Lluny o a prop, mar o muntanya, 
ciutat o poble, la qüestió és des-
cobrir coses noves i compartir-les 
amb la gent que estimes.

De fet, estàs ben a prop de Cal-
des perquè la comunicació és 
excel·lent, veniu molt sovint? 
Ryanair té uns quants vols per set-
mana però nosaltres gairebé sempre 
anem per Barcelona perquè els ho-
raris són millors.
Venim a Caldes uns 3 cops l’any, te-
nim la sort que la família es mou i 
ens ve a veure sovint a Londres.

I entre la gent amb la qual et 
mous, com se segueix l’actualitat 
de Catalunya? 
Aquí, el tema del Brexit ocupa tot el 
protagonisme del dia a dia i les tele-

AQUAE CALIDAE CA LDENCS  P E L  MÓN

El poble ha canviat, sí, i 
moltíssim! Sóc un nos-
tàlgic i records d’aquell 
poble de 3000 habitants 
on tothom es coneixia en 
tinc molts. 

AQUAE CALIDAE CA LDENCS  P E L  MÓN

visions fan poc ressò del tema cata-
là, per no dir gens. És un tema que 
es parla íntegrament entre Catalans 
i està clar, a tothom li fa molta pena 
la situació.

Des de la teva perspectiva dels 
quaranta anys – i més si has 
marxat fora- has vist canviar 
molt Caldes. En tens algun record 
especial de coses que hagin can-
viat? 
El poble ha canviat, sí, i moltíssim! 
Sóc un nostàlgic i records d’aquell 
poble de 3000 habitants on tothom 
es coneixia en tinc molts. De ben 
petit recordo que havíem de tornar 
a casa quan s’encenien els fanals i 
que ens passàvem tot el dia jugant al 
bosc fent cabanyes. A l’estiu anàvem 
a jugar a tenis a la pista de Sant An-
dreu Salou o anàvem a banyar-nos 
a Can Llop. Així passàvem quasi 
cada dia que feia calor. Anar a pes-
car a can Rufí, a can Mir, o alguna 
d’aquestes basses també era una ac-
tivitat  forç freqüent. Els diumenges 
a la tarda només hi havia un lloc 

obert per anar a berenar, la pastisse-
ria de can Vallossera (on ara hi ha la 
terrassa del Kebab) i tota la mainada 
anava a comprar les llaminadures o 
uns triangles de cabell d’àngel bonís-
sims!! En fi, hi ha milers de records 
que encara van sortint en converses 
quan ens trobem els amics del po-
ble. És curiós tothom té els mateixos 
records i tothom els viu amb la ma-
teixa tendresa.

Ets molt jove per a pensar a ar-
relar. Suposo que tens al cap al-
guna altra aventura professional 
o personal.
Et puc assegurar que no tinc ni idea 
d’on serà el següent pas, tant pot ser 
que pleguem veles i tornem prop de 
la família com que anem a viure més 
lluny. Tot depèn de les oportunitats 
que es presentin i de les ganes que 
tinguem de viure noves experièn-
cies. Això si, com a bon Caldenc, a 
Caldes sempre ens hi deixarem cau-
re alguna vegada l’any.

Tot depèn de les 
oportunitats que es 
presentin i de les ganes 
que tinguem de viure 
noves experiències. 
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TEXT> MARTÍ BOSCH I FARRERÓ 

AFORISMES:
Aquesta vegada començarem amb 
aquells que com a mínim podem 
considerar de desenganyats o  des-
confiats, o bé que al seu autor  li 
crea dubtes la veritable existència de  
l’amor.

L’única diferència entre un caprici 
i una passió eterna és que el capri-
ci dura una mica més. Oscar Wilde.

El verdadero amor, el sólido y 
durable, nace del trato; lo demás 
es invención de los poetas, de los 
músicos y demás gente de holgan-
za. Benito Pérez Galdós.

L’amor és l’eterna història de la jo-
guina que els homes creuen rebre 
i del tresor que les dones creuen 
donar. Honoré de Balzac.

Mai no estimem ningú. Estimem, 
solament, la idea que tenim d’al-
gú. El que estimem és un concepte 
nostre, és a dir, a nosaltres matei-
xos. Fernando Pessoa.

REFRANYS:
Avui, la tria la fem entre aquells que 
critiquen els mals hàbits i les males 
companyies. Evidentment la menció 
a un coix és estrictament metafòrica.
Qui juga amb foc, acaba cre-
mant-se.
Qui va amb un coix, al cap de l’any 
són dos.
Qui va molt a fira, son cabal peri-
lla.
Qui de jove no treballa, quan és 
gran dorm a la palla.

RELAT: CATERINA ALBERT, ÀLIES 
VÍCTOR CATALÀ.
LA PEPA

Jo sempre l’havia vist igual: amb la 
indumentària del seu estament ac-

tual; és a dir, faldilla folgada i molt 
frunzida, però no estarrufada, 
sinó caiguda, amb el deixament 
de la roba baldana; gipó que ha-
via estat negre i ara era entre verd 
i musc, ajustat com una coixinera 
al cos, que tenia, al seu torn, mo-
lleses i desformaments de coixí; 
un mocador gruixut al coll, creuat 
sobre el pit i amb els dos becs lli-
gats darrera, mocador fosc al cap, 
també creuat sota la barba i amb 
les puntes fent com dues grosses 
fulles de llorer sobre la closca. Per 
davall d’aquest mocador, un altre 
mocador, negre i plegat com una 
bena, li amagava travesserament 
el front. Crec que aquest darrer 
mocador venia a ésser com una 
demostració fefaent del mal de 
cap o migranya que sofria quasi 
contínuament la Pepa, dona de sa-
lut molt feble. Tenia un anar molt 
reposat i, malgrat la modèstia dels 
seus pòsits, un quelcom d’íntima-
ment senyorívol es desprenia de 
tota sa persona, des de la veu bai-
xa i amoixadora al parlar correcte 
i mesurat i al gest contingut i cor-
rectíssim.

Deien les referències dels que l’ha-
vien coneguda de jove que havia 
estat molt guapa, i les referències 
devien ésser purament verídiques, 
ja que vella i tot, encara persistien 
en ella restes d’una gran formosor; 
una pell molt blanca, amb blancor 
de natura i d’enclaustrament, com 
de persona absolutament casola-
na, que mai veu sol ni lluna, en la 
tovesa flàccida de les seves galtes, 
preses i remuntades per l’acció del 
mocador del cap, les quals tenien 
suavitats de seda.

La Pepa feia un contrast vivís-
sim amb el seu marit, un verita-
ble pagès de la corda dels toscos 
i grollers, de poques paraules i 
aire sorrut. Tenia els ulls petits (al 
fons dels quals, amb tot, s’encenia 

de tant en tant com una guspire-
ta misteriosa), la pell vermellosa 
i clapada, que semblava brianosa 
sense ser-ho, les faccions bastes i 
emmarcades per dues curtes pa-
tilles, d’un gris de cendra... bruta, 
com les celles. Quan se li encenia 
la guspireta als ulls, li floria en la 
boca, ampla, estesa, de llavis sense 
relleu, una mitja rialla silenciosa, 
una mica inquietant, cínica, bur-
leta, d’innocent picardia campe-
rola?... No ho sé! No vaig poder 
aclarir-ho mai.

Entre marit i muller semblava ha-
ver-hi la menys cordialitat possi-
ble, talment com si es tractés d’una 
dama i del seu escuder mantingut 
sempre a distància i al qual en prou 
feines es dirigia la paraula. De més 
a més, ella dormia a dalt, en la 
cambra gran, i ell, en.... una llite-
ra de llates, a la cort, entre els ani-
mals de treball... Com era possible 
que aquells dos éssers tan oposats 
haguessin pogut ajuntar-se alguna 
vegada?

Un dia, indirectament, vaig tenir 
la contesta a aquella pregunta... 
que havia formulat persona major 
i que mereixia gran consideració a 
la Pepa.

Fou el moment en què aquesta, 
amb un lleu moviment de llavis, 
despectiu, censurava silenciosa-
ment quelcom que havia fet el seu 
marit.

- No us ha plagut, a vós, lo que 
ha fet? –insinuà la senyora que 
havia fet la pregunta.
- Mai m’ha plagut res del què ell 
fa.. Perquè sempre, sempre, ha 
estat el mateix...
- Doncs, si tan poc us agradava, 
Pepa...
- Vol dir per què m’hi vaig ca-
sar?... Somrigué amb una fina 
ganyoteta, desolada i penetrant 
com una elegia. De cop. Sem-
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blà decidir-se, després d’uns 
moments d’intens vacil·lació. 
Prengué, de propì impuls, una 
cadira –estava dreta, car havia 
entrat sols per fer una pregun-
ta -, i s’assegué, en aquella peça 
penombrosa, que tenia tempta-
dors envits de confessionari.
- Vol saber-ho, per què m’hi 
vaig casar?... –Féu una pausa 
llarga, com si posés en ordre 
els seus pensaments -: A casa 
teníem el nostre lloc, en el po-
ble.. Ens respectaven... Ningú 
s’hauria atrevit a dir una parau-
la més enllà de l’altra... Teníem 
mosso i criada, i tants jornalers 
i jornaleres com calia, perquè, 
a Déu mercè, no s’havia de 
taxar just en cap capítol... El 
pare duia jupetí llarg, calces 
curtes, amb davantal, i encara 
no li havien pogut donar ente-
nent de que es llevés la cua; i la 
mare, quan es mudava, portava 
faldilles de seda enjardinada, 
gandalla vermella amb llaços 
sobre el front i manegots de 
torçal, amb sivelles de plata... 
Feia molt goig; així que sortia 
de casa, tothom se la mirava... 
Quan jo vaig ser gran... l¡hereu 
Climentó –a cal Climentó era 
la primera hisenda del poble 
– sempre es feia el trobadís i 
quan jo anava a veure els mer-
cats de la rodalia, ell s’engi-
nyava per acompanyar-me... 
Era un galant noi, l’hereu Cli-
mentó.... Jo m’hi hauria casat,,, 
L’altre, aleshores, estava a casa; 
era mosso de peu de la mare, 
quan la mare havia de sortir a 
cavall de la mula.... El pare feia 
temps que havia mort... Ja no 
en portàvem de dol... Ell –vull 
dir l’altre – era el mateix que 
ara... lleig com una griva i amb 
aquells pòsits de guineu... Jo 
prou ho havia reparat, que em 
mirava més del degut, amb els 
seus ulls que fiblaven com agu-
lles... però feia veure que no 
me n’adonava... Si una minyo-
na hagués de fer cas de tots els 

que la miren i més si són uns 
desgraciats com ell...! Un dia 
s’atreví a escometre’m.... Li vaig 
dir que si tornava a parlar-me 
d’aquelles coses, ho contaria 
a la mare i hauria de saltar de 
casa... Va fer aquella mena de 
rialleta que enquimera i rondi-
nà, despitat:
- Si fos l’hereu Climentó!...
- Si fossis l’hereu Climentó ja 
no hauries fet lo que has fet.. 
que ell sap el respecte que s’ha 
de tenir a les persones.. – I el 
vaig deixar plantat.

Al cap de dos  tres dies va cridar-me 
una veïna de més avall del carrer, 
que vivia sola, va dir que volia en-
senyar-me una nierada d’ànecs que 
li havien nascut tot just i que eren 
una boniquesa de cosa, Em va es-
tranyar aquell convit perquè no hi 
teníem gaire tracte, amb aquella 
dona... A la mare no li feia goig... 
Per això mateix, perquè no hi tení-
em gaire tracta, i a mi no m’agra-
dava desairar ningú, vaig anar-hi... 
Era un havent dinat, l’hora en què 
la mare feia sempre la migdiada.. 
Em va fer entrar al celler, al fons 
de tot de la casa, i ella sortí, dient 
que anava a buscar ela aneguets, 
que els tenia al pati... De cop vaig 
sentir que tancava la porta del 
carrer amb clau... Esglaiada, sense 
saber per què, hi vaig córrer de se-
guida... però ell sortí d’una porta i 
m’estronçà els passos... Si en aquell 
punt m’haguessin fet una sagnia, 
estic certa que no m’haurien trobat 
ni una gota de sang al cos...

La Pepa s’aturà; una expressió de 
tràgica rancúnia li convulsà les 
faccions. Amenaça l’espai d’un gest 
implacable. 

- Ah! Si jo hagués sabut com 
matar-la, l’hauria morta! I en-
cara ara, ho faria... Ho be reju-
ro!... –Féu una pausa llarga -. 
Quan al cap d’unes setmanes 
vaig dir a la mare que em volia 
casar amb ell, primer s’ho va 
prendre a bulla, després pensa-

va que es feriria... – Ah! – cridà 
fora de sí -; gos bordell... atre-
vir-se a fer una proposta així a 
una criatura... A fora de casa 
de seguida!... – I se n’anava 
cap al corral, arriada, per em-
paitar-lo.... Me li vaig tirar als 
peus, abraçant-li els genolls.... 
–  “No mare, no, per l’amor de 
Déu....” – En veure’m tan de-
sesperada, s’aturà en sec i em 
donà una mirada!... Una mira-
da que sempre més l’he tingu-
da clavada aquí... Vaig abaixar 
el cap...
- “Perdoneu-me, mare... però.... 
m’hi tinc que casar...” – No vaig 
pas dir-li lo que m’havia passat, 
de por de que no en fes una de 
grossa, que fos la desgràcia de 
tots... que capaça n’era... Em 
vaig casar de seguida... No vam 
pas fer festa ni convidàrem els 
parents... Allò va ser la mort de 
la meva mare... que mai més 
es va atrevir a mirar a ningú 
cara a cara,,, I jo... sempre més 
he estat malalta... Ah! com me 
va doldre que ja no hi hagués 
Inquisició.. Perquè si arriba a 
haver-n’hi, en eixir de l’esglé-
sia – com aquesta és claror! -. 
Hauria anat a denunciar-lo; i jo 
m’hauria arranjat perquè l’ha-
guessin cremat de viu en viu!...

La Pepa callà i restà immòbil, amb 
la mirada fita al lluny, en les te-
nebroses fúnebres, creuades per 
vergassades fulmínies, dels seus 
records.

En aquell punt, el seu rostre, habi-
tualment d’expressió dolça i trista, 
havia perdut tot rastre de bellesa 
sensible i devingut dur i hermètic 
com una màscara de bronze; la 
màscara d’una Nèmesi implaca-
ble.

Els drames en que es debaten les 
pobres criatures humanes abunden 
més que les pedres del carrer i no 
es pot donar pas que no s’ensope-
gui amb un o altre.
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El Racó Confortable
A la Benaula aprenem a treballar Cooperativament.
Aquest ha estat un treball realitzat per tots els alumnes de l’escola. Vam iniciar-lo el passat curs i ara, per fi, l’hem 
pogut acabar gràcies al treball que hem fet entre tots.

E S C O L A  L A  B E N A U L A

ENSENYAMENT L A  BENAULA

Consultem a diferents webs catàlegs  de mobles i els 
preus, per triar el mobiliari que comprarem i munta-
rem.
Ah! I no hi falten les  normes  per poder-lo cuidar.

I ja tenim enllestit el nostre Racó Confortable!

Tenim molta feina a prendre mides i així  fer els plànols a escala.  Cal fer un bon equip!

Les  votacions  les fem a cada classe i l’espai guanyador és el que hi ha al davant del menjador.

Per f er propostes  consultem els plànols de l’escola. Posem color als llocs escollits per visualitzar els espais.

TEXT> EQUIP EDUCATIU

Bé, després de més d’un mes des de 
l’inici de curs, hem de dir que tenim 
la rutina diària superada.

El silenci està present en tota la jor-
nada escolar, tret d’algun somriure, 
conversa i/o ocasionalment, d’al-
gun crit, o plor que el trenca.

De moment, tenim 5 aules: dues 
de P1 i tres de P2 . Això ens permet 
tenir una aula lliure on podem treba-
llar la psicomotricitat i la llum, sense 
la necessitat de muntar i desmuntar 
cada vegada.

Tot i que seguim amb la mateixa 
metodologia, hem fet un gran can-

vi: “L’infant és l’únic protagonista i 
aprèn mitjançant el moviment i  el 
joc”. Les educadores els acompa-
nyen en el seu procés d’aprenen-
tatge i desenvolupament. Això no 
vol dir que, fins ara, no teníem en 
compte les seves necessitats, però sí 
que la nostra actuació era molt dife-
rent, era bastant dirigent.

A les aules trobem diferents ambients 
(llenguatge-descans, creació-art, 
moviment, joc simbòlic, experimen-
tació, manipulació..) amb material 
divers (específic i inespecífic) i així, 
cada nen/a pot desenvolupar-se 
segons el seu ritme evolutiu, sense 
patir la pressió del resultat esperat 
per l’adult.

Tot i el poc temps que portem, ja 
hem vist com els infants (sobretot 
a  P2) han pres la consciència del 
fet d’autoregular-se, el fet de saber 
escollir i moure’s pels diferents am-
bients, segons els seus interessos. 
Poden aprendre lúdicament i segons 
el seu ritme evolutiu.

QUINA ÉS LA TASCA DE LES EDU-
CADORES DURANT EL DIA A DIA?
Doncs, tenim més feina que mai. 
Constantment hem d’observar, ava-
luar, adonar-nos de què cal posar o 
treure de l’aula, per satisfer les ne-
cessitats de cada un dels alumnes, a 
més a més, introduir noves propos-
tes per motivar als infants. Com ens 
agraden els nous reptes!

Un nou curs, una nova experiència
L L A R  D ’ I N FA N T S  E L S  N I N O T S

ENSENYAMENT E LS  N INOTS

Vols rebre l’AQUAE a casa?
Tant sols ens has d’escriure a 

aquae@caldesdemalavella.cat, 
indicant el teu nom, cognoms i adreça del teu domicili

 AQUAE       45  44      AQUAE      



L’AMPA som una associació 
sense afany de lucre forma-
da per mares i pares que, 
de forma voluntària i desin-
teressada, volem contribuir 
a la millora de l’educació de 
les nenes i nens de la nostra 
escola. 

La implicació en l’associació pot te-
nir diferents graus. Algunes famílies 
fan una aportació econòmica amb 
la quota de soci; així doncs, els seus 
diners es poden invertir en diferents 
serveis i millores per a tot l’alumnat 
de l’escola. Altres famílies hi partici-
pen col·laborant en algunes activi-
tats extraordinàries o celebracions, 
les quals fan conèixer i viure les fes-
tes i tradicions als infants de la nos-
tra escola. I d’altres, s’hi impliquen, 
com a junta directiva, dedicant des-
interessadament el seu temps per tal 
de representar les famílies de l’es-
cola i complir els acords que s’han 
adquirit en l’Assemblea General 
de l’associació. L’AMPA funciona 
d’aquesta manera, són les mares i 
els pares qui – a través del seu vot 
– poden prendre les decisions i la 
Junta Directiva de l’AMPA qui vetlla 
per a que aquestes siguin possibles.

Les famílies volem triar serveis i mi-
llores de qualitat que responguin a 
les necessitats dels nostres fills i fi-
lles. Una millora, possible gràcies 
al fons econòmic de l’AMPA, és la 
compra i dotació de material de 
l’escola: aquest curs 2019/20, s’ha 
aportat tablets, monitors interactius 

per a Infantil, material de matemàti-
ques, d’educació física, de música i 
per a la biblioteca així com també 
per a robòtica i llenguatge compu-
tacional per un valor de 10.000€. 
Un servei molt demandat, cofinan-
çat per les famílies i l’AMPA, és el 
programa de reutilització de llibres 
de text: aquest pretén abaratir-ne el 
cost per a l’alumnat, fomentant va-
lors com la responsabilitat i la cura 
del material didàctic, i promovent 
que cap alumne/a es senti discrimi-
nat per aspectes materials.
 
L’AMPA és una plataforma a través 
de la qual les famílies podem esco-
llir els serveis que s’ofereixen als 
nostres fills i filles, adaptant-los a les 
seves necessitats i interessos i con-
trolant-ne la qualitat. El menjador 
escolar, les activitats extraescolars 
o l’acollida matinal són serveis con-
tractats per l’AMPA i que, per tant, 
aquesta gestiona i pot intervenir di-
rectament en cas que no compleixin 
les exigències. Dir, malgrat tot, que 
aquesta qüestió està actualment en 
perill si s’aprova la controvertida i 
actualment popular “Llei Aragonès”; 
aquesta permetrà a les empreses 
privades optar a concursos públics 
per mercantilitzar i fer negoci amb 
els serveis oferts als nostres fills i fi-
lles, incrementant el cost o empitjo-
rant la qualitat. 

Les famílies tenim el dret a partici-
par en l’educació dels nostres fills i 

filles també a l’escola, implicant-nos 
en l’AMPA. L’AMPA no té sentit si no 
és viva i participativa, si no sap què 
necessiten i volen els i les alumnes 
de l’escola. Les famílies ens podem 
implicar en el grau i el temps que 
puguem però cal que totes i tots hi 
siguem presents i hi participem en 
un moment o altre. Per això, des 
de l’AMPA fem una crida a totes 
les famílies de l’escola per tal que 
hi participeu activament. Una bona 
iniciativa seria que cada grup clas-
se tingui una persona porta-en-veu 
que pugui recollir les veus de les fa-
mílies i fer-les arribar a l’Assemblea. 
A l’escola som aproximadament 
350 famílies. Ens proposem que, 
aquest curs, passem de ser un 55% 
a un 80% famílies sòcies de l’AM-
PA, i que passem de ser 2% famílies 
amb una implicació activa a ser-ne 
el 20%. 

Els serveis extraescolars, el menja-
dor escolar, la major part de la do-
tació de material i altres beneficis 
per a l’alumnat depenen de l’AMPA, 
i la continuïtat de L’AMPA depèn de 
la participació de les famílies. Per 
això, participar en l’AMPA és vital. 
AMPA Escola Sant Esteve

Feu-vos socis de l’AMPA, l’educa-
ció dels vostres fills i filles s’ho val!  
Seguiu-nos al facebook i twitter. 
Contacta amb nosaltres a través del 
correu-e ampa.escolasantesteve@
gmail.com

Participar en l’AMPA és vital
A M PA  E S C O L A  S A N T  E S T E V E

ENSENYAMENT SANT  ES TEVE ENSENYAMENT I NS T I TUT

Dilluns, van arribar els estudiants 
polonesos a l’aeroport de Girona 
i les nostres famílies els van portar 
a l’institut on els vam fer una gran 
rebuda. Després de presentar-nos i 
estar una estona amb tots ells, ca-
dascú ens vam emportar els nostres 
companys i vam anar a casa.

Dimarts, vam anar a l’Ajuntament 
de Caldes on l’Alcalde i els regi-
dors els van donar la benvinguda 
amb un petit esmorzar. Tot seguit, 
els alumnes caldencs vam ensenyar 
als polonesos tot el nostre poble. Els 
vam fer una visita guiada en anglès 
per conèixer els llocs més impor-
tants de Caldes: Termes romanes, 
Vichy Catalan, Camp dels ninots, 
Sant Grau, les fonts...

Dimecres, vam fer una sortida de 
tot el dia per Girona per visitar la 
Catedral, el Museu dels Jueus, la 
Devesa, el Call Jueu, la Muralla, 
el Cul de la lleona i la Rambla. Al 
vespre vam anar tots junts al teatre 
municipal de Caldes per veure una 
pel·lícula en anglès.

Dijous, vam anar a Barcelona per 
visitar la Sagrada Família, el Parc 
Güell, el Passeig de Gràcia, les 
Rambles, el Barri Gòtic... I al vespre 
vam gaudir d’una estona de karao-
ke i ball al casino de Caldes.

Divendres, vam fer una part del 
camí de ronda amb tot l’alumnat i 
professorat de l’institut. Vam poder 
mostrar als nostres companys polo-
nesos les vistes tan boniques que té 

la Costa Brava i, a la tarda, vam 
anar a Tossa de Mar on vam dinar 
al peu del castell.

El cap de setmana, cada alumne 
polonès va estar amb la seva famí-
lia d’acollida fent activitats diverses. 
En el meu cas, vam visitar el poble 
de Camprodon i vam anar a Platja 
d’Aro.

Com us podeu imaginar, va ser una 
setmana ben complerta fent activi-
tats diverses per donar a conèixer 
el nostre poble i practicar molt l’an-
glès. L’intercanvi ha sigut una expe-
riència increïble i enriquidora per a 
tots nosaltres i tots els alumnes cal-
dencs estem desitjant que arribi la 
primavera per conèixer Polònia.

Intercanvi Caldes-Crakòvia
Els alumnes de 3r vam començar el curs preparant, entre altres coses,  l’intercanvi amb els 
estudiants de Polònia, ja que del 7 al 14 d’octubre ens havien de visitar els nostres companys 
polonesos. És la segona vegada que el nostre institut participa amb l’escola STO 3 de Crakò-
via per promoure l’anglès i la veritat és quedurant tota la setmana que vam tenir polonesos 
vam practicar moltíssim l’anglès fent activitats de turisme i de coneixement cultural. Aquí us 
deixem un petit resum de tot el que vam fer. TEXT> MARTÍ SOMOLINOS

I N S T I T U T  D E  C A L D E S
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ENTITATS DE CALDES ESPEC I A L  DE  L’ ASSOC I AC IÓ

OBJECTIUS I  AVANTATGES DE 
L’ASSOCIACIÓ:
• Representació, defensa i pro-

moció dels interessos econò-
mics, socials, laborals, professi-
onals i culturals dels seus afiliats

• El foment de la solidaritat dels 
associats afiliats promocionant 
i creant serveis comuns

• La promoció comercial del po-
ble i la millora constant de la 
informació i formació dels seus 
associats.

• Promoure el comerç de Caldes 
a través de la web. 

• Inclusió  del vostre comerç o es-
tabliment a la web de Caldes Co-
mercial segons el vostre sector

•  Publicació a la web de les vos-
tres promocions, notícies i ofer-
tes que ens envieu.

ACTIVITATS ADREÇADES ALS 
CONSUMIDORS:
•  Campanyes de promoció.
•  Sortejos
•  Premis
•  Targeta de fidelització 
• Accions de dinamització co-

mercial.
• Campanyes solidàries.
• Guia comercial.

ACTIVITATS ADREÇADES ALS 
COMERCIANTS:
• Petició de subvencions per fi-

nançar el pla de dinamització 
comercial.

• Organització de cursos d’inte-
rès per als comerciants.

• Convenis amb entitats bancàri-
es i amb les empreses privades 
per aconseguir descomptes en 
els seus serveis. 

• Actualització de la web de l’asso-
ciació: www.caldescomercial.com 

FEDERACIÓ DE COMERÇ DE LA 
SELVA
L’Associació de Comerç de Caldes 
de Malavella forma part de la Fe-
deració de Comerç de la Selva, per 
tant està integrada a la primera xar-
xa comercial supramunicipal més 

àmplia de Catalunya, la qual repre-
senta gairebé 700 comerços. 
Aquesta unió és molt important ja 
que ens dóna molta força per acon-
seguir el suport de l’Administració 
( de la Diputació de Girona i també 
de la Generalitat de Catalunya). I a 
més estem subscrits a PIMEC.

TARGETA DE FIDELITZACIÓ
L’Associació de Comerç fa 6 anys va 
apostar per la implantació de la tar-
geta de fidelització del poble ano-
menada “Caldes Comercial”. 
Va tenir una gran acceptació entre 
els consumidors amb un resultat 
de més de 800 targetes venudes als 
nostres clients per a ser utilitzades 
en els comerços i serveis que estan 
adherits a aquest sistema.

Entre d’altres avantatges pels co-
merços i serveis són:
• Augmentar les vendes
• Fidelitzar els clients
• Aconseguir nous clients
• Motivació comercial
• Unió comercial
• Disposar d’un gran centre co-

mercial a cel obert i al nostre 
poble

QUÈ ÉS LA TARGETA CALDES 
COMERCIAL?
És una targeta que fomenta la com-
pra i adquisició de serveis en el nos-
tre municipi i ofereix avantatges als 
clients. Informa’t als establiments 
associats com pots adquirir-la.

Al comprar als establiments asso-
ciats podeu obtenir descomptes 
directes i utilitzar-los en els establi-
ments adherits a la targeta. Cada es-
tabliment posa les seves condicions 
de promocions o ofertes.

BENEFICIS COM A CLIENT:
• Desplaçament per Caldes (es-

talvi de combustible)
• Acumulació de diners per fer 

servir en qualsevol altre comerç 
adherit. 

• Pagament a través de la targeta 
(segons condicions dels establi-
ments) amb els diners acumulats.

• Molts descomptes arreu de Ca-
talunya (T-més)

• Participació en campanyes i 
premis de col·laboracions que 
fa l’associació en fires o esdeve-
niments del poble.

BENEFICIS COM A NEGOCI:
• Fidelització dels clients. 
• Promocions constants (segons 

ofertes dels establiments) 
• Circulació de diners de Caldes 

entre els negocis adherits que 
beneficia a tothom. Com més 
negocis adherits, més es poten-
cia el comerç de Caldes.

QUANT COSTA FER-SE SOCI?
• La inscripció a l’Associació de 

Comerç té un cost de 25€, amb 
la qual s’entregarà la placa de 
l’Associació. 

• La quota mensual per formar-ne 
part és de 10€ al mes que es co-
braran trimestralment. 

COM INSCRIURE’S:
Entrar a la web: www.caldescomer-
cial.com i seguir els passos següents:
1. Anar a la pestanya “La Nostra 

Associació”
2. A la secció “FES-TE SOCI”  cli-

car a sobre del “formulari d’ins-
cripció”  imprimir-ho i portar-ho 
al Petit Fornet, Llibreria Solés o a 
l’Acadèmia CSF (C/Major).

ARA VE NADAL...
Et recordem que, ara que ve Nadal, 
pots donar als teus estimats una tar-
geta regal per import de 30€, 50€ o 
100€ per a què es comprin el que 
més els hi agradi.També estem pre-
parant una nova campanya per Na-
dal consta de varis sortejos i premis 
en targetes comerç.
 
Més informació
www.caldescomercial.com

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS DE CALDES

ENTITATS DE CALDES ESPORT I VES

La temporada 2019-2020 ja ha co-
mençat pels equips futbol base de 
la Unió! Des de la Junta Directiva 
desitgem a tots els nostres jugadors 
i tècnics una temporada plena de 
satisfaccions tan esportives com 
personal. Com cada any, els recor-
dem que ells són els ambaixadors 
d’aquest club i del poble de Caldes, 
per tant, el seu comportament ha de 
ser respectuós amb els altres equips 
i els àrbitres. 

També, animem a tots els socis i afi-
cionats que vinguin a donar suport 
al nostre primer equip, aquest any a 
tercera catalana, i a totes les altres 
categories.
El passat 29 de setembre, va tenir 
lloc la presentació de tots els equips 
de la Unió davant als nostres socis 
i simpatitzants. Estem molt contents 
d’haver pogut presentar un total de 
14 equips de totes les edats.
Un any més, la Unió col·laborarà 

amb la Marató de TV3 i també, ja 
podem anunciar que la tradicional 
quina de Nadal de la Unió serà el 
dia Nadal i Sant Esteve.
Per últim, agrair a tots aquells so-
cis, comerços i empreses que col-
laboren econòmicament  amb el 
club ja que, fan possible que el fut-
bol pugui arribar a tots els caldencs 
i caldenques. 
Salut i futbol!.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES

El passat 6 d’octubre, 2 equips del 
Club Excursionista van participar 
a l’Oncotrail 2019 una cursa no 
competitiva on 275 equips tenen la 
missió de recaptar fons per a l’On-
colliga Girona. 

El 2018 l’organització va recaptar 
288.472 € i aquest 2019 el dia de 
la cursa superava el 321.000 € i 
pujant!, perquè les plataformes de 
donacions segueixen obertes. Des 
del Club l’aportació d’aquest any 
ha estat de 1200 € procedents de 

les activitats que es fan durant l’any 
i amb les aportacions individuals 
s’han superat els 2200 € entre els 
dos equips. Un èxit de participació i 
de solidaritat!.

El recorregut de la cursa de 100 km 
amb sortida i arribada a Palafrugell 
es divideix en 10 trams on cada 
equip de 8 corredors es relleven en 
grups de 4. La primera part trans-
corre pel camí de ronda que va de 
La Fosca fins a la platja del racó de 
Pals, i d’allà el recorregut es dirigeix 

a les Gavarres per arribar a l’ermi-
ta de Fitor i des d’on retorna cap a 
Palafrugell, els més ràpids arribaran 
de clar i la majoria ja entrada la nit 
o el matí del diumenge. 

L’equip dels Eskaldats va arribar en 
6a posició en un molt bon temps 
de 10 h i 33 m i l’equip Malavella 
Team arribà en 102a posició i un 
temps de 14 h i 41m. Els Felicitem 
a tots!

CLUB EXCURSIONISTA DE CALDES c.excur.caldesmalavella@gmail.com

info@uecaldes.com
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LA TEMPORADA DEL 15è ANIVERSARI
La Temporada 2019/2020 esdevindrà la quinzena 
temporada ininterrompuda del Club Esportiu Caldes de 
Malavella en la competició del bàsquet a Catalunya. 
Aquesta temporada el club participarà amb un total d’11 
equips, encapçalats per l’equip Sènior Femení que jugarà 
a tercera Catalana, després que la temporada passada 
assolís el subcampionat gironí en la categoria sots 25.
Quinze anys fan especial il·lusió, motiu pel qual el club 
ha decidit vestir de gala, amb un nou disseny en les 
equipacions i la samarreta d’escalfament, per fer front a 
una temporada en què s’espera competir al màxim amb 

el suport incondicional de la gent de Caldes que estima 
el bàsquet.
La temporada s’ha iniciat amb una estada de pretem-
porada de cap de setmana amb tots els equips, per fer 
cohesió de grup i preparar dinàmiques esportives, que 
ha finalitzat amb la presentació oficial de la temporada 
amb un dinar de club.
Aquest any esportiu serà emocionant i intens pel que 
l’estructura esportiva s’ha reorganitzat i reforçat amb 
diferents àrees de formació, preparació i direcció espor-
tiva. Us esperem per animar a tots els equips i gaudir 
del bàsquet!

CLUB ESPORTIU CALDES

La Junta del CPA Caldes hem aprofitat les vacances d’es-
tiu per carregar-nos d’energia, tornar amb noves forces 
i gaudir del treball diari del nostres patinadors/es. 
El passat juliol vam celebrar el nostre Festival d’Estiu: 
èxit de participació amb tots els membres del nostre 
Club i també amb 7 Clubs convidats procedents de les 
comarques gironines: FD Cassanenc, CP Fornells, CP 
Mont-Ras, CPA Quart, CPA Vilajuïga, CP Llagostera i 
Athlètic Silenc. A tots ells, moltíssimes gràcies per la vos-
tra presència!
Van ser 3 hores d’espectacle sobre rodes, 15 balls di-
ferents i la participació d’uns 110 patinadors/es. Un 
espectacle molt lluït gràcies a l’esforç i il·lusió de tots 
aquests nens i nenes que cada dia treballen molt dur per 
superar, mica en mica, els seus reptes. Agraïr la bona 
feina de les entrenadores, l’escalf del públic assistent, la 
col·laboració desinteressada de molts comerços del nos-
tre municipi, i la inestimable ajuda de molts voluntaris 
(entre ells, la Teresa Díez i l’Imma Alejo, que ens van fer 
d’speaker i DJ respectivament). 
La temàtica del Festival girava entorn als Musicals de 
Hollywood; així, vam poder gaudir de diferents núme-
ros (Chicago -a càrrec de la categoria Mini-, Bombai 
-categoria Preliminar-, Broadway -grup infantil de Xou-  i 
New York -categoria Competició-), així com també de 
les fantàstiques actuacions individuals de les patina-
dores més grans del nostre Club: Laura i Emma Pous, 

Ivet Alcalà i Maria Rojo. Felicitar-los a tots ells/es pel 
seu gran treball, i fer menció especial al grup de Xou, 
que s’estrenaven per primera vegada com a grup dins 
d’aquesta categoria. Val a dir que ho van fer molt i molt 
bé!
Per últim, però no menys important, ens fa molta il·lusió 
poder felicitar a les patinadores que han superat les pro-
ves de nivell els últims mesos: Nora Giralt (Iniciació D), 
Tània Teruel (Iniciació C), Mireia Campo (3a al Torneig 
d’Iniciacions), i Maria Rojo, Emma Pous i Ivet Alcalà 
(Campionat Territorial Cadet).  A totes elles, moltes fe-
licitats!
I recordar-vos que si us voleu afegir a la gran família 
del CPA Caldes, només us heu de posar en contacte 
al cpacaldesdemalavella@gmail.com o al 608938412. 
Us esperem!

CLUB PATINATGE CALDES cpacaldesma@fecapa.cat

cecaldes@gmail.com

ESPLAI SANT ESTEVE

ENTITATS DE CALDES  SOC I A LS

Hola famílies! Tornem a ser nosaltres de nou. Com es-
teu? Com ha anat l’estiu? Nosaltres després d’un parell 
de reunions ja tornem a estar a punt per tornar a donar 
guerra. Però abans d’encarar el nou curs, farem un 
repàs de les últimes activitats esplaieres. 

I com no, comencem per la nostra activitat estrella: 
exacte, les colònies! Aquest any els nostres infants han 
ajudatun noi que no volia que els personatges dels ví-
deos jocs enquè jugava marxessin al món real, per por 
d’estar sol, ja que en Mario, en Pikachu i companyia 
eren els únics amics que tenia. Per sort, el vam poder 
convèncer que en el món real també podia fer noves 
amistatsique, que els personatges marxessin no volia 
dir que deixessin de ser amics. Quin aprenentatge tan 
bonic!

Després de les colònies, va arribar l’agost i amb ell, les 
nostres estimades Festes Majors, on la nostra aporta-
ció més activa va ser l’organitzaciódel trobat a faltar, 
Xampugol! I bé, ja sabeu com va, molt de sabó, molta 
aigua, molta diversió i pocs gols!

I amb aquestes que els nostres joves ja tornaven a por-
tar les motxilles a l’esquena, per iniciar una nova ruta, 
aquesta vegada, del Refugi de Baterè fins a Casteil, 
fent cim al Canigó entremig. I què dir-vos d’aquesta 

ruta? Doncs que de tanta boira que vam veure, si algú 
ens digués que en realitat vam caminar pel País Basc o 
per Menorca, també ens ho creuríem. S’entén eh, totes 
i tots estàvem de vacances, per tant, el sol també i la 
boira era el personal de guàrdia. El que tampoc veiem 
gaire eren les papaies, i per això quan les trobàvem ho 
celebràvem amb intensitat. Això sí, no sol, no papaies, 
però molt d’Avalon! Un jocque ens va tenir ben engan-
xats. Diuen les males llengües que fins i tot en l’autobús 
de tornada, tot i el pesat cansament, alguns valents, 
encara jugaven...

I bé, ara sí. Estem ja a octubre i mentrestant observeu 
les fulles caure, escolteu el vent que potser us portarà 
notícies nostres.

DEFENSA PERSONAL PER A DONES 
Aquesta primavera, des de la Xarxa de 
dones de Caldes de Malavella,  hem 
organitzat un taller de defensa perso-
nal per a dones, amb la Bàrbara Dries-
sen, on han participat noies i dones de 
diferents edats . Ha estat molt  interes-
sant i satisfactori.
La defensa personal per a dones, és 
una eina per a dones, que busca l’apo-
derament i l’aprenentatge d’estratègies  
per saber reaccionar davant de situa-
cions de perill , és a dir la capacitat 
de donar resposta a qualsevol tipus 
d’agressions, desenvolupant la capaci-
tat de reacció, d’autodefensa i d’auto-
control. 
Aquests tallers serveixen per aprendre 
a defensar-se en qualsevol situació de 
risc, de manera fàcil i eficaç,  en un 
bon ambient . 
Caldria poder continuar organitzant 
aquest tipus de tallers o cursos, per tal 
que hi hagi continuïtat i al mateix temps 
animar a més noies i dones a participar. 
A veure si ho podem fer realitat. 

XARXA DE DONES DE CALDES

esplaisantesteve@gmail.com

xarxadedonesdecaldes@gmail.com
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Aquest passat mes de setembre hem 
estat ben enfeinats! No hem parat 
de fer sortides i hem estat preparant 
la nostra trobada. En primer lloc re-
passarem el mes de setembre, en el 
qual hem tingut 3 sortides. La primera 
va ser el dia 1 a Centelles. Aquí La 
Malavella i en Suc de Bruc van fer 
“amistat” amb una bruixa. El diumen-
ge 8 vam anar a la trobada de Vilobí 
d’Onyar. Era la festa major i havíem 
d’animar al poble juntament amb les 
altres colles convidades. Finalment, el 
diumenge 29,   vam anar a Vilabla-
reix en motiu de la Fira de Tardor.

Acabat el setembre, ja teníem la 
nostra trobada a tocar, com cada 
primer dissabte d’octubre. Vam or-
ganitzar la 31a Trobada Gegantera 
de Caldes de Malavella. Ens van vi-
sitar 11 colles que van ser: Elna, Vi-
lobí d’Onyar, Lloret de Mar, Breda, 
Campllong, Anglès, Platja d’Aro, 
Calonge, Centelles, Navarcles i 
Palau-Solità i Plegamans. Els carrers 
de Caldes es van omplir de gegants 
i música. Una vegada finalitzada la 
cercavila i els balls a plaça que, per 
cert, van estar molt bé, vam anar tots 
junts a sopar al polivalent. Com a 

novetat vam presentar la figura de 
cartró-pedra de la Teodòsia, la ge-
ganta bizantina.
L’endemà, el diumenge 6 d’octubre, 
vam estar presents tot el dia a la Fira 
de l’Aigua. Vam tenir els gegants 
exposats perquè tothom qui volgu-
és s’hi pogués fer una foto i també 
us vam mostrar tot el què us podem 
oferir per als més petits (i no tant pe-
tits!).
No us perdeu les informacions que 
anem penjant a les xarxes... encara 
ens queden sortides pendents a fer! 
Tant a fora com al poble.

COLLA GEGANTERA

ENTITATS DE CALDES SOC I A LS  I  CU LTURA LS

PARRÒQUIA DE CALDES

NOU DÍACA, ORDENACIÓ DIACONAL
La Catedral de Girona va acollir, 
el diumenge 29 de setembre a la 
tarda, l’ordenació diaconal de Mn. 
Antoni Coll (Girona, 1967). En la 
cerimònia, que va ser presidida pel 
bisbe Francesc i concelebrada per 
molts preveres d’arreu de la diòcesi 
i diaques, va comptar amb l’assistèn-
cia del nostre alcalde i de diversos 
regidors, així com de molts feligresos 
i feligreses de la nostra parròquia 
que omplien la catedral a vessar.
La celebració va ser molt emotiva 
i ara serà amb nosaltres, ja que el 
bisbe ha signat el nomenament per-
què continuï a la nostra parròquia de 
Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Li donem l’enhorabona!

MONTSERRAT
El 5 d’octubre es va fer el XIX Pele-
grinatge a Montserrat del nostre arxi-
prestat que, com tots els anys, va par-
ticipar-hi un nodrit grup de persones. 
En arribar a Montserrat es va assistir 

a la missa conventual i, a més dels 
rectors de l’arxiprestat, els acompa-
nyà també el nostre diaca Mn. An-
toni, integrant-se  per complet a les 
activitats de la nostra parròquia.

NOU CURS DE CATEQUESI
Aquest any el lema dels cartells per 
informar de les inscripcions de la ca-
tequesi ha estat «Vine a Catequesi. 
Em coneixeràs». Aquesta 
és la finalitat dels diferents cursos 
que oferim: Iniciació Cristiana per 
als nens i nenes de 2n i 3r curs de 
Primària per a preparar-se per al sa-
grament de l’Eucaristia, la catequesi 
de Seguiment, Professió de Fe i de 
Confirmació, per completar la forma-
ció cristiana i el creixement en la Fe, 
per preparar-se pel sagrament de la 
Confirmació.
El grup de Seguiment es va iniciar 
el divendres 11 d’octubre amb una 
freqüència quinzenal i els grups 
d’Iniciació cristiana el dijous 17 i 
divendres 18 d’octubre es trobaran 

setmanalment de sis a set de la tar-
da per preparar-se per a la Primera 
Comunió.
Animeu-vos-hi, us esperem!

Vine a catequesi
Em coneixerà s
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gegantscaldes@gmail.com
Pensament silvestre 
(viola tricolor)
TEXT I IMATGES > ANNA LLANDRICH I MARGARIDA VILA

Això és una planta com “déu mana”, petita, boni-
ca, gens gasiva, creix arreu;   d’aquí fins els Piri-
neus,  ja pot fer fred.

Es pot menjar, ara que axiò està de moda, i té 
un munt d’aplicacions terapèutiques: epilèpsia, 
asma, bronquitis, afecciones cutànies, diurética, 
antiinflmatòria, i un reguitzell més. És a més a 
més  la mare dels pensamients de jardí.

Hi ha una llegenda que diu que la flor col·locada 
sobre un dorment, fa que aquest s’enamori  de la 
primera persona que veu en despertar-se.

L’han cantada molts, molts poetes.

Això escrivia el nostre Verdaguer:
Pobre viola! L’home et calciga 
mentre el perfumes amb ton olor; 
si no li fosses tan dolça amiga, 
si l’espinasses com una ortiga, 
te portaria sobre el seu cor

FLORA F LORS  S I LVESTRES  DE  CA LDES

ESPLAI GENT GRAN LA CAIXA

Després de les vacances l’Esplai va 
obrir les seves portes el dia 1 de se-
tembre. Les activitats programades 
no començaven encara.
Després de la reunió de presentació 
es va obrir el període d’inscripcions 
que va finalitzar el 27 de setembre, 
tot i que si hi ha places encara hi ha 
la possibilitat d’inscriure’s.
El primer berenar del curs va anar 

acompanyat d’una cantada de bole-
ros i música lleugera a càrrec d’en 
Rafel Barquet que va ser tot un èxit.
El dia 1 d’octubre iniciàvem les acti-
vitats. Hi ha un total de 130 persones 
inscrites en les diferents activitats que 
l’Esplai ofereix al seus associats. 
En Pere Torrent ha estat qui ens ha 
acompanyat en el berenar del mes 
d’octubre. Com sempre  en Pere, 

va deixar ben satisfets als assistents 
amb les peces que ens va interpretar 
al piano.
Ara ja hem començat a treballar les 
manualitats que posarem a la venda 
amb motiu de la Marató de TV3. 

esplaiggcaldesm@yahoo.es
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TEXT > ANTONI MAS

Per anar al Mas Feliu, prendrem la 
Ruta Termal, que surt del Solell, en 
direcció al Cementiri. La seguirem 
fins la urbanització d’Aigües Bones, 
de la qual segueix alguns carrers. Al 
deixar la urbanització, travessarem 
la carretera de Llagostera i, mes en-
davant, la riera Benaula. Just abans 
que el camí entri al bosc, per on hi 
ha el rètol informatiu, deixarem la 
Ruta Termal per anar cap a Ca l’Ar-
tau de Benaula, que veurem allà 
sobre mateix. Passarem per darrere 
la casa, mes endavant farem el pe-
rímetre de la finca de Can Riurans 
i seguirem fins a trobar la pista que 
va de Sant Andreu Salou cap a San-
ta Ceclina, seguint la Ruta de les 
Ermites. Trencarem a l’ esquerra 
en direcció a Sant Andreu. Al cap 
d’uns tres cents metres hi ha un 
camí a la dreta, amb un petit indi-
cador del Mas Feliu, que, amb tres 
cents metres mes ens deixarà al cos-
tat de la casa.  

A tocar la paret mateix, trobareu 
l’alzina i si feu mitja volta, com si 
volguéssiu tornar en direcció a 

Caldes, divisareu el pi al llindar del 
bosc.

De tornada s’ha de desfer el camí 
fins trobar de nou la Ruta de les Er-
mites i aquí podreu optar per refer 
tot el camí d’anada o girar cap a la 
dreta fins a trobar un altre camí a 
l’esquerra que mena a ca l’Estruc i 
a Can Croses. Aquesta segona op-
ció te l’inconvenient que haureu de 
seguir un quilòmetre de la carretera 
de Cassà. Per si de cas, aneu amb 
compte que hi ha força trànsit.Tot 
plegat una excursió de bon fer per-
què a penes te desnivell.

FLORA ARBRES  DE  CA LDES

11 i 12. Alzina i pi del Mas Feliu

Pilota per escudella de 
tardor  
PER > JOAN ANTONI ROSSELL RIUS

Ingredients per a una pilota de 500 gr.
• 80 gr. de carn magra de vedella
• 80 gr. de carn magra de porc
• 40 gr. de cansalada
• 50 gr. de ceps
• 80 gr.de castanyes pelades i 30 gr. de castanyes picades
• 2 ous
• 20 gr. de panses
• 35 gr. de molla de pa remullada en llet i ben escorreguda
• Sal, pebre, canyella, nou moscada, una mica de farina
• Brou d´escudella

Elaboració: 
•  Posem en remull el pa amb la llet i les panses amb 

aigua tèbia per hidratar-les. 
• Saltegem en una mica d´oli els ceps lleugerament pi-

cats i els reservem.
• Piquem les carns i les ajuntem en un bol, posem la sal, 

el pebre, la canyella i la nou moscada. 
• Piquem 75 gr. de castanyes i les afegim a les carns. 
• Hi adjuntem els ceps, les panses hidratades i la molla 

de pa escorreguda. 
• Ho amassem amb les mans i hi adjuntem els ous sense 

batre, fins que s´integrin bé a la barreja. 
• Hi afegim la resta de les castanyes. 
• Deixem reposar la mescla una mitja hora.
• Posem el brou a escalfar i quan comenci a bullir hi 

posem la pilota de forma ovalada. 
• Deixar coure a foc suau durant 25 minuts.

Curiositats:   
La pilota la relacionem amb l´escudella i la carn d´olla 
d´hivern, sobretot de Nadal, però aquí tenim una pilota 
feta amb productes de tardor!

PASSATEMPS PASSATEMPS  I  CU INA

Passatemps PER: FELUCA DÍAZ

9 lletres
OSCULACIÓ

7 lletres
EGIPCIA
COÏSSOR
CAMINAL

6 lletres
PLATJA
DONETA

5 lletres
ABANS
GELOS
RAFEL
DIFON
CRETA
ATESA
NANSA
DIURN
DUIEM
MARXA

3 lletres
NIL
EMA
SUD
PIS
MIA
REI
SEC
ALL
RAI
ART
NEN

4 lletres
OPAL
COPS
JOAN
ELIT
BOCA
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