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Casa al Passeig de Ronda Ref: 010125

10 km 25 km 5 km 24 km

140m² 403 m² 4 1

Casa al centre Ref: 010103

10 km 25 km 5 km 24 km

140m² 250 m² 4 3
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10 km 25 km 5 km 24 km

148m² 291 m² 3 3

Can Solà Gros Ref: 10306

10 km 25 km 5 km 24 km

140m² 736 m² 4 2
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225.000 €
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Ens té el cor robat
-

MerCè rossell rius
Regidora de Promoció del Turisme, Cultura i Patrimoni Històric

Segons la llegenda, La Malavella feia agafar els nens i 
nenes de Caldes per robar-los els cors i menjar-se’ls. 
D’aquesta manera aconseguia el que volia: tenir atemo-
rits als vilatans...

D’aquí en surt la nostra festa: una festa que ens té el 
cor robat a tots, a grans i a petits. D’un any per l’altre tot 
un seguit de gent va preparant les activitats que dibui-
xaran la programació dels tres dies. 

El dia del pregó ens torna a visitar la Malavella, repre-
sentada amb la imatge 
de la nostra geganta. 
Un acte que la Colla 
Gegantera protagonit-
za amb els seus. Balls 
i les músiques dels 
grallers. En aquesta 
edició han estrenat 
una escenografia i la 
geganta sortia del cas-
tell, un gran treball de 
Joan Horta. Des de ja 
fa forces anys, a més, 
nomenem les nostres 
Malavelles i Mauricis 
d’Honor. Afegim tam-
bé una Malavella honorífica que enguany ha estat la Sra. 
Núria Feliu. Cal dir que el seu pregó, la seva passió i la 
seva personalitat també ens ha robat el cor. 

El dia de la festa pròpiament dit és dissabte. Aquí sí 
que podem dir que és el dia que protagonitza el poble 
de Caldes. Comencem amb la xocolatada dels avis de 
la Casa Rosa. El moment clau és la dansa, on geganters 
i grallers porten la davantera amb el guiatge d’en Marc 
Ciurana i la locució de Mateu Ciurana. Un bon volum 
de voluntaris, tan adults com nens, l’assaja els dies pre-
vis perquè surti molt i molt bé. Finalment arriba el mo-
ment àlgid: tothom qui vol surt a ballar al mig de la pla-
ça en una participació massiva, engrescada i entregada. 
Segueixen un munt d’activitats a la pineda on en desta-
ca la participació de l’Escola de Música i també l’entrega 
dels premis del concurs de façanes i aparadors. Un altre 
moment emocionant és la rua, on s’hi reflecteix la gran 
creativitat dels membres de la Comissió: la Yolanda 

Serrano, l’Emili Marcos i en Marc Ciurana. Tots ells hi 
actuen, tot i que també s’hi afegeixen molts voluntaris. 

Tot plegat desemboca al parc de les Moleres, un espai 
màgic per representar l’espectacle d eles bruixes sota la 
direcció de Dani Sancho. Ell, conjuntament amb més 
voluntaris i voluntàries fan possible la màgia d’una es-
cenografia nocturna diferents i encisadora, que cada any 
congrega un públic més nombrós. Rematem la nit amb 
música per ballar. Però cal mencionar que qui ens dóna 

de menjar i beure du-
rant aquesta jornada 
són enguany les enti-
tats esportives de vò-
lei i bàsquet que estan 
darrera les barraques. 

Diumenge, remarem 
amb la cursa-marca 
que organitzen el club 
excursionista amb el 
guiatge de Joan Lope-
ra. La pujada a Sant 
Maurici, amb gegants i 
geganters, ha estat grà-
cies als amics de l’He-
reu Riera, l’Enric Mun-

det i aquest any amb l’acompanyament d’en Sergi Mir. 
A la tarda, seguim amb l’espectacle infantil que és gen-

tilesa de l’associació de comerç. També es fa l’entrega de 
premis del concurs “La Malavella va a l’escola” que cal 
recordar que sense l’ajuda de l’Estel Margarit no seria 
possible! Per acabar el berenar l’han ofert voluntàries de 
les AMPES del Sant Esteve i de la Benaula. Una excusa 
per agafar forces i fer fora a la Malavella. Són els de la 
Colla Gegantera els qui prenen la iniciativa i fan que els 
infants de Caldes de Malavella apedreguin a la geganta 
Malavella per així fer-la fora. 

Voluntàries i voluntaris a grans dosis, vestits i maqui-
llats per a la ocasió, i les cosidores, tan imprescindibles 
per ornamentar tot el poble! En resum, gent de Caldes 
que ha fet d’aquesta la seva festa perquè la Malavella ens 
té el cor robat a tots. 

Agraïments especials a l’Antoni Mas, en Manel Cal-
derón, al Balneari Prats i al Balneari Vichy Catalan.  

editorial ens  t é  e l  cor  robat

ets estudiant de 
periodisme, o 
simplement t’agradaria 
formar part del Consell 
de redacció de l’AQUAe?
Envia’ns un correu electrònic a aquae@caldesdemalavella.cat, al 
mes de juliol fem la propera reunió, t’hi esperem!
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Can solà Gros recicla i fa compost
un centenar de veïns ja tenen el seu contenidor de fracció vegetal. 
aquest és un programa pilot que comença només a aquesta urba-
nització, però que té la voluntat d’ampliar-se. l’1 de març ja es van 
retirar les barques de fracció vegetal perquè se’n feia un mal ús. per 
oferir un millor servei s’ha passat a la recollida porta a porta d’aquest 
residu. al llarg de diferents dissabtes s’han repartit contenidors gra-
tuïts entre els veïns. si no teniu el vostre nora us atendrà al 872 012 
018. la fracció vegetal es recull els dimarts, dijous i dissabtes a partir 
de les 10 h. el 10 de març també es va fer un taller de compostatge, 
perquè dins de la mateixa campanya també es lliuraven gratuïtament 
compostadors.

èxit en la Fira de la Terra 
el canicrós i la caminada popular solidà-
ria començaven puntuals el diumenge 11 
de març amb 94 participants. al llarg del 
matí l’Open d’agility, una de les activitats 
estrella, o el derby d’enganxes van aple-
gar molta gent. no va faltar la benedicció 
dels animals o la xerrada sobre gossos 
d’assistència amb l’ass. Multicapacitats. 
Molts curiosos es van apropar per veure 
l’exhibició de gossos de defensa i atac, 
recerca i obediència de les unitats ca-
nines. tot seguit es va fer la passarel·la 
adopta’m per trobar casa a gossos sense 
llar. l’exhibició de western i carrusels va 
ser el plat fort de la tarda, va fer-se abans 
de l’entrega de premis del concurs de di-
buix infantil canicaldes i la xocolatada.  

NotÍCieS breus NotÍCieS breus

s’entrega el gastrosolidari 
2017 a la gent gran 
durant el 2017 s’han estat recaptant fons 
pel Gastrosolidari promogut pels comerços 
de la selva. enguany, sota el lema “donem 
un cop de mà a la gent gran” els diners 
servien per ajudar a les entitats de la ter-
cera edat. aquesta és una iniciativa im-
pulsada per la Federació de comerç de la 
selva amb l’associació de comerç i serveis 
de caldes i compta amb la col·laboració i 
suport de l’Obra social “la caixa”. s’han 
repartit 500 € entre la casa Rosa i l’esplai 
de Gent Gran. la casa Rosa ha comprat 
un bingo nou, i l’esplai de Gent Gran ha 
comprat una impressora, una ràdio, un te-
lèfon i un fogonet. cada entitat ha pogut 
gastar 250€ per comprar allò que més ne-
cessiten als comerços del municipi.

rutes per Caldes per conèixer millor el 
municipi
Ja fa vuit anys que l’escola sant esteve de caldes ha engegat el 
projecte “Rutes per caldes” per corregir el desarrelament profund 
detectat entre una majoria d’escolars que viuen en urbanitzacions 
allunyades del nucli urbà. Mitjançant l’estudi de les llegendes, les 
festes i tradicions locals, l’entorn geogràfic, els valors patrimonials, 
els serveis o les administracions municipals els alumnes de tots els 
cursos i mitjançant el treball en les diferents àrees acadèmiques 
(des de l’anglès fins a l’educació física), coneixen millor el poble on 
viuen. el gruix del projecte es basa en sortides i en el coneixement 
directe dels llocs. així, una de les sortides que els alumnes han 
realitzat ha estat a l’ajuntament. prèviament van estudiar l’equip de 
govern, el funcionament d’un ple i del consistori. després de parlar 
i preguntar tot allò que van voler a l’alcalde salvador Balliu i al seu 
equip de govern, van ser els propis infants que es van posar a la 
pell d’un regidor tot protagonitzant un ple d’ ”infància”.

la bretxa salarial, protagonista del dia 
de la dona 
el matí del 8 de març a les 12 h es va llegir el manifest del dia 
de la dona davant l’ajuntament. a la tarda prop d’una cinquan-
tena de persones van assistir a la xerrada sobre la bretxa salari-
al. sabies que el salari anual d’una dona de mitja a catalunya 
és un 24% més baix? després de la introducció de la Xarxa de 
dones de caldes -que organitzava els actes amb l’ajuntament- i 
el visionat d’un curtmetratge sobre la temàtica, començava el 
debat amb santiago pérez, advocat laboralista, i Guillermina 
domènech, advocada. el diumenge 11 de març, després de la 
fira de la terra el teatre també es va omplir per veure la obra en 
clau de dona interpretada per carisma teatre. 

Akalidae guanya el concurs de la 
rua de Carnaval de Caldes 
el 17 de febrer 30 comparses van participar en la 
rua de carnaval de caldes, prop de 2000 perso-
nes van passejar guarnides pels carrers del municipi 
participant en alguna comparsa. Finalment, la pluja 
va respectar la rua (començant a ploure en el darrer 
ball) que va començar puntual a les 17 h de la tarda. 
després de prop de tres hores ballant i gaudint del 
carnaval pels carrers del municipi la festa va seguir 
com estava programat al pavelló. la comparsa cal-
denca akalidae va endur-se el primer premi valorat 
en 250€, seguit dels ganxons els Marrecs (150€) i 
els tramuntana (100€) també de sant Feliu de Guí-
xols. des de l’ajuntament es vol agrair especialment 
el suport als embarrakaldats, sense els quals aquest 
carnaval no hauria estat possible. també al jurat, al 
presentador que ha dinamitzat la rua, i a la policia, 
que ha coordinat la rua amb total eficiència i amb 
sentit de l’humor. Gràcies a tots per fer-ho possible!
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NotÍCieS breus NotÍCieS breus

es planta vegetació a la riera 
de santa Maria
a principis d’agost van començar les obres 
de millora del col·lector del clavegueram que 
passa per la riera de sta Maria. Ja fa prop 
de dos mesos que aquestes obres han aca-
bat i s’ha començat ja la darrera fase que 
comprèn la revegetació de la zona afectada. 
la xarxa de sanejament d’aigües residuals 
de caldes comptava, fins ara, amb un col-
lector principal que discorria per la llera de 
la riera, mitjançant el qual es recullen les ai-
gües negres de tot el nucli urbà i d’aigües 
Bones. aquest col·lector s’havia anat deteri-
orant provocant una fuita d’aigües residuals. 
el col·lector que s’ha instal·lat ara és soter-
rat millorant la capacitat hidràulica i reduint 
l’impacte paisatgístic. abans de començar 
les obres la Fundació emys va retirar les tor-
tugues i altres espècies que viuen a la riera. 
abans de tornar-les al seu hàbitat natural 
(només les autòctones) s’ha de revegetat la 
zona. s’hi planten majorment herbes aquàti-
ques, que ajuden a depurar l’aigua, i vege-
tació a la llera que afavoreix la biodiversitat. 
està previst que en breu comencin les obres 
per adequar el mateix col·lector en un segon 
tram.

Baixen les ocupacions a 
Caldes
a can carbonell ja no hi ha cap habitatge 
ocupat gràcies al protocol activat el 2016, 
a la pressió policial i a la col·laboració dels 
veïns. aquesta és una de les reflexions de la 
darrera taula d’Habitatge que es va reunir a 
l’ajuntament el passat 18 d’abril. a aigües 
Bones és on encara hi ha més ocupacions, 
tot i que estan més focalitzades. un cop es 
detecta un habitatge ocupat il·legalment la 
policia local informa als ocupes i en fa un se-
guiment. en la majoria de casos marxen al 
cap d’uns dies. un altre pas que s’ha de se-
guir és avisar el propietari, tot i que gairebé 
el 100% dels habitatges afectats són propietat 
d’entitats bancàries i cal pressionar-los perquè 
assumeixin la seva part de responsabilitat. el 
consistori està redactant un reglament per po-
der posar en marxa una borsa d’inclusió que 
permeti cedir pisos a usos socials. 

l’institut fa un intercanvi amb Polònia per 
aprendre anglès
els alumnes de 3r de l’institut han acollit entre el 5 i l’11 d’abril una 
quinzena d’estudiants polonesos. És un nou programa d’intercanvi pensat 
perquè els alumnes aprenguin anglès. aquesta activitat es fa per la setma-
na del crèdit de síntesi i al mes de juny està els nens i nenes de caldes 
aniran a passar una setmana a cracòvia. des del mes de novembre els 
alumnes s’intercanvien cartes per conèixer-se millor, fins que aquest mes 
d’abril s’han pogut conèixer personalment. al llarg dels dies que els polo-
nesos han estat aquí els estudiants els han preparat visites a diferents llocs 
d’interès de la zona com Girona, tossa de Mar, lloret de Mar, Barcelona 
o el mateix municipi

Més de 500 jugadors al 3x3 de Caldes
el diumenge 18 de març caldes va acollir la 3ª prova del circuit 
català del #3x3bàsquet de la Federació catalana de Bàsquet. 
en total hi van participar 133 equips i 530 jugadors que van 
jugar prop de 240 partits amb més de 2000 visitants el matinal 
de diumenge. l’ex jugador de la nBa i del FcB audie norris 
també va visitar la competició. l’èxit va ser possible gràcies a 
la bona feina del cecaldes i als més de 130 voluntaris, amb 
la col·laboració de l’ajuntament, patrocinadors i col·laboradors 
i la projecció que ha suposat entrar aquest any dins el circuit 
#3x3bàsquet. seRcOtel i ÚlteaMesandorra van ser els gua-
nyadors en les categories sènior masculí i femení respectivament.

5a edició de les Jornades Musicals

L’escola de música va organitzar les jornades musicals 
entre el 20 i el 23 de març
els alumnes d’instrument, corda, bateria, guitarres i coral van fer 
un concert diari al teatre municipal on van oferir les seves habi-
litats musicals al públic assistent. en les jornades també hi van 
participar les escoles de música de tossa de Mar i lloret de Mar. 
el 19 de març la Biblioteca municipal va organitzar l’activitat 
cercles de percussió per a nens i nenes de 6 a 12 anys. 
la setmana musical va concloure amb un concert d’alumnes 
d’instrument dels alumnes locals. enhorabona músics!

Caldes acull una nova edició del MiC
la passada setmana santa les instal·lacions esportives van acollir una edi-
ció més del Mic Football i Mic Basketball. pel que fa el futbol una quarante-
na d’equips van passar pel camp, on s’hi van disputar 24 partits, alguns de 
fase semi final entre el dijous 29 i el dissabte 31. es van poder veure equips 
internacionals com el paris saint Germain, el Fc internazionale Milano, Fc 
central los angeles o el Grupo deportivo socrates valencia provinents de 
colombia. també hi havia equips japonesos, americans, del Brasil, estats 
units o altres parts del món a més de conjunts més locals. no fan faltar el 
Rcd espanyol, el Fc Barcelona, el Girona Fc o el club atlético de Madrid 
entre d’altres. el Mic Basketball en la seva segona edició també va fer atu-
rada al pavelló municipal, que va acollir 16 partits, alguns de fase final. es 
van veure sobre el parquet equips internacionals provinents de Rússia, com 
el Bc Khimki o d’itàlia amb stella azurra. també altres equips locals com el 
cB Quart, el cB santa coloma o d’arreu de l’estat com el valencia Basket 
o el Mondragon unibertsitatea entre molts d’altres. 

l’Ajuntament destina 
més recursos a la 
seguretat ciutadana

És una part significativa del 
suplement de crèdit que es va 
aprovar al ple del passat dilluns 
26 de març
l’ajuntament aprova un suplement de 
de 89.484,63€ per millorar el cos 
de policia. la seguretat ciutadana és 
una de les prioritats de l’actual equip 
de govern i també és una de les prin-
cipals demandes que provenen de 
totes les urbanitzacions del poble. 
68.402,49€ es destinaran també 
a contractar nou personal adminis-
tratiu i de serveis per cobrir algunes 
jubilacions que hi ha hagut al con-
sistori darrerament. s’han augmentat 
les partides per millorar el mobiliari 
urbà (10.000€) i la maquinària per 
la brigada (122.000€). també ha 
augmentat la partida per aïllar tèrmi-
cament el pavelló (60.000€) i així, 
juntament amb la nova caldera de 
biomassa l’estalvi encara serà major. 
també es destinaran 10.000€ extres 
pel condicionament del pou de Fran-
ciac. al ple també es va aprovar una 
moció a favor de l’escola catalana i 
una moció en defensa dels principis 
democràtics i dels drets civils i polítics.
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NotÍCieS breus NotÍCieS breus

25 anys de l’accident de les vivendes Nostra 
senyora de la llum
una cinquantena de veïns i veïnes són presents a l’acte de comme-
moració de l’accident
el 8 d’abril del 1993 una explosió de propà causava cinc morts a 
les vivendes de la nostra senyora de la llum, conegudes popular-
ment com les vivendes del butano. els fets passaven a les 4 de la 
matinada d’un dijous sant provocant set ferits. Finalment van morir 
5 persones a causa de l’explosió. per commemorar aquest tràgic 
accident el passat 8 de març es va plantar una olivera davant de les 
vivendes. l’arbre vol simbolitzar la pau, l’esperança i l’amor. l’al-
calde de caldes de Malavella va dir unes paraules en record a les 
víctimes. ara fa 25 anys el poble de caldes es va bolcar amb les 
víctimes oferint menjar, roba i molta solidaritat. també es va fer un 
gran concert i un partit de futbol amb el FcB benèfic per recaptar 
fons per les víctimes. algunes famílies es van reubicar a les cases 
dels mestres i altres en cases de familiars.

la Policia local de Caldes de Malavella fa 
entrega de 50.000€ a l’Hospital sant Joan de 
Déu

És un donatiu conjunt de totes les policies locals que recapten 
fons per construir el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona 
són diners provinents de la campanya de venta d’escuts solida-
ris amb l’etiqueta #pelsvalents. actualment més d’una vuitantena 
de policies locals venen aquests escuts per recaptar fons per cons-
truir un nou hospital especialitzat en el tractament i investigació 
del càncer infantil. aquest hospital costa 30 milions d’euros, dels 
quals ja se n’han recaptat 21 gràcies a aportacions com la de les 
policies locals. s’espera que a l’estiu ja es pugui començar a cons-
truir. aquest centre serà un dels millors hospitals en el tractament de 
càncer infantil a nivell mundial, comptant amb els darrers avenços 
tecnològics i els millors professionals. permetria acollir 400 casos 
de càncer infantil nous a l’any. les policies locals segueixen treba-
llant i esperen poder fer un nou donatiu properament.  de moment 
ja s’han venut més de 40.000 escuts.

Acaben les tasques de les 
brigades del soC
una quinzena de persones han treballat en 
brigades fent tasques al municipi gràcies al 
programa de treball i Formació 2017
darrerament tres brigades han estat 
treballant al nostre municipi. el passat 
28 de març van acabar les tasques de 
prevenció de riscos naturals i incendis 
havent fet actuació en lleres i franges 
desbrossant un total de 32.000 metres 
quadrats. es va treballar en parcel·les 
municipals de la urbanització Malave-
lla park. també finalitzava el projecte 
d’espais verds sostenibles havent enjar-
dinat amb plantes aromàtiques de clima 
mediterrani el parterre de davant de les 
postes de tennis. s’hi ha plantat espígol, 
farigola i romaní. el 13 d’abril una ter-
cera brigada ha acabat una vorera a la 
zona dels habitatges de nostra senyora 
de la llum. també s’ha millorat la zona 
verda adjacent als habitatges i s’han fet 
altres actuacions a la via pública. les tas-
ques estan emmarcades en el programa 
de treball i Formació 2017 del consell 
comarcal de la selva.

Caldes acull la primera 
prova de la Copa 
Catalunya de raids
el dissabte 14 d’abril el polivalent de cal-
des de Malavella es va convertir en la seu 
d’una nova prova d ela copa catalana 
de Raids. el mal temps va fer canviar lleu-
gerament les proves havent de suspendre, 
per exemple, el tram amb patins de línia 
a l’alçada de la carretera de santa pella-
ia. des de la organització es creu que el 
mal temps podria haver influït també en 
el nombre d’inscrits. el recorregut passa-
va per Riudellots de la selva, campllong, 
llambilles, Quart, cassà de la selva, sant 
sadurní de l’ebre i llagostera. els equips 
Raidaventura.ORG, aventura X-perience i 
Micaco Raid van guanyar la prova. 

es celebra la trobada d’escoletes d’hoquei

150 nens i nenes de 20 equips diferents participen a la 
trobada
el passat diumenge 6 de maig el polivalent de caldes de Ma-
lavella es va convertir en la seu d’una nova trobada d’equips 
d’escoleta d’Hoquei. en total 150 nens i nenes de 20 equips 
diferents de la zona van participar en la jornada. al llarg del 
matí es van jugar una seixantena de partits entre equips com el 
caldes, el GeieG, el Girona cH, el palafrugell, el salt, el shum, 
el Farners, el Fd cassanenc, l’all-stars escoleta, l’Olot o el lloret 
entre molts d’altres. al migdia tots els nens i nenes participants 
van rebre una medalla de reconeixement.

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
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Felicitats eduardo i Miquel! 
el passat 28 de febrer l’eduardo Martin i en Miquel 
Grau, persones molt vinculades amb caldes de Mala-
vella i el seu ajuntament, es van jubilar. 
l’eduardo era el cap de la brigada i hi treballava des 
del 89. en Miquel no era treballador de l’ajuntament, 
però si que treballava pel consistori com a empresa 
contractada. de fet en Miquel no s’ha jubilat pròpia-
ment encara, però ha decidit agafar-se la vida amb 
més calma i fer un canvi de rumb professional. 
els companys van reunir-se per felicitar-los la nova eta-
pa el passat 28 de febrer, i els van repartir uns regals. 
arriba el moment ara de gaudir d’una nova etapa a 
la vida, una nova etapa ben merescuda! sense tantes 
pressions i amb una visió diferent del dia a dia. Gràcies 
pels anys treballats al servei del poble i enhorabona!! 

Premi al millor projecte científic al 
First lego league
el darrer cap de setmana de febrer l’equip caldenc cal-
desbot va guanyar el premi a millor projecte científic grà-
cies al seu projecte de piles elèctriques que funcionen 
amb aigua de mar. Quatre estudiants d’esO de caldes, 
amb l’ajuda d’un professor de la udG, han inventat 
aquesta manera econòmica i no contaminant de generar 
electricitat. ara el proper pas dels caldesbot és acon-
seguir crear una bateria més gran que permeti generar 
l’electricitat necessària per fer funcionar una casa. tot i 
que sembla cosa de màgia la seva invenció té una ex-
plicació científica: apliquen l’electròlisi, que el que fa és 
separar les molècules de l’aigua en hidrogen i oxigen i 
després, quan es fa el procés invers, aquestes molècules 
es tornen a ajuntar generant electricitat. Glòria aldehu-
elo n’és l’entrenadora. l’equip està format per en pau 
González, l’aniol Freixas, en vicenç sánchez i l’eduard 
Masferrer. aquests quatre nois, juntament amb en lluc 
lópez i en Martí somolinos ja van obtenir el premi al 
millor robot a la First lego league de Girona del 2016. 
enhorabona petits científics!

Mary Nash investida doctora 
honoris causa per la universitat 
rovira i Virgili  
Mary nash ha estat la principal introductora dels estudis 
de dones i gènere a la universitat espanyola. va néixer 
a irlanda al 1947 i s’ha format a diverses universitats 
d’anglaterra, França i catalunya. Quan va arribar a 
catalunya durant la dictadura de Franco es va apassi-
onar per la descoberta del paper destacat de les dones 
durant la ii República i durant la Guerra civil. És per 
això que va dedicar la seva tesi doctoral a aquesta te-
màtica. de fet, des de llavors el paper de les dones ha 
estat la raó de ser de la seva carrera professional. als 
anys 70 va començar a donar classes sobre historia de 
les dones a la uB, la primera universitat que introduïa 
una assignatura d’aquestes característiques. des de lla-
vors ha publicat ja més de 259 articles i llibres. 
Mary nash, tot i ser irlandesa, és caldenca de cor 
perquè també viu al municipi ocasionalment des de fa 
molts anys, col·labora amb moltes activitats del poble i 
porta el nom de caldes de Malavella allà on va. Mol-
tes felicitats Mary! 

un article escrit per la caldenca Pili 
Turon resulta premiat
el passat 10 de març la Fundació pallach i l’ajuntament de 
palafrugell distingia un article del diari de Girona sobre 
l’assetjament escolar amb el quart premi d’articles perio-
dístics. aquest article, que es titula “el bullying s’instal·la 
als centres educatius” ha estat escrit per la caldenca pili 
turon. 
l’article parla de la implantació del bullying en el dia a 
dia dels centres educatius, analitzant-ne la situació a les 
comarques gironines i exposant les mesures activades pel 
departament d’ensenyament i altres organisme per tal de 
combatre el problema. el treball es va publicar ara ja fa 
més d’un any i també aportava el punt de vista d’un. psicò-
leg especialista en el tema. Moltes felicitats!!  

Premien una veïna de Caldes, 
soledad esteve
soledad esteve ha estat guanyadora d’un dels pre-
mis dels special Olympics de catalunya d’enguany. 
concretament ha estat distingida amb el premi al 
valor esportiu femení, un guardó que reconeix la 
constància, l’esforç i la il·lusió en la pràctica espor-
tiva. la soledad, caldenca i usuària del centre psi-
copedagògic Mare de déu de Montserrat de Ger-
manes Hospitalàries, té una trajectòria de més de 
20 anys en l’esport adaptat, havent participat en 
disciplines esportives com el futbol sala, el bàsquet, 
la natació i la petanca, tant a les comarques de 
Girona com a tot catalunya. ara té 59 anys i afir-
ma que només deixarà de competir quan sigui una 
“iaia” i no tingui la força que té ara.

NotÍCieS enhorabona NotÍCieS enhorabona
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Felicitats Marc Casas! 
Fa cinc anys que és aficionat a la fotografia de 
naturalesa
en Marc es defineix com un apassionat de la 
ornitologia i la fotografia. el passat mes de no-
vembre ja el vam felicitar per haver guanyat el 
concurs internacional de foto de lloret de Mar 
amb la seva foto titulada salamanquesa que 
retrata una salamandra sobre d’una fulla a con-
trallum. a primers de maig va rebre també la 
Menció d’Honor en el 28é Memorial Maria lui-
sa de Fotografía. al rebre el premi va explicar 
que aquesta foto la va fer perquè a les parets de 
casa seva hi ha moltes salamanqueses i un dia 
no es va poder estar de capturar la instantània, 
felicitats! 

el CPA Caldes fa 10 anys 
el 20 d’octubre del 2008 es va constituir formalment 
el cpa de caldes, enguany celebren el seu desè ani-
versari. Felicitats! actualment el club consta de 50 es-
portistes de tots els nivells que aprenen amb la cristina 
González, la paula cañigueral, la Janira arana, l’ade-
la Baeta i la laura pous a més de la laura casanova 
que competeix actualment a nivell nacional a quartets 
show amb el club sant Feliu de Guíxols. al llarg de 
tots aquests anys el club ha aconseguit 12 patinadors a 
nivell de competició territorial de Girona, i 3 d’ells a ni-
vell de competició catalana tot i que el que més en des-
taca el club és el sentiment d’unió i cohesió que hi ha 
entre tots els esportistes i responsables. si us interessa 
aquest esport el cpa caldes ofereix una base tècnica 
de qualitat a nivell de patinatge lliure individual, en un 
club dins del mateix poble on ni tan sols cal fer despla-
çaments en cotxe... si encara en teniu dubtes podeu 
llegir l’entrevista que trobareu més avall. 

Fites de caldencs dins del món del motor, enhorabona!
l’equip de l’escuderia Malavella format per antoni verdaguer amb Meius Mora i el seu 
porsche 944 turbo ha finalitzat en segona posició en Regularitat esport dins del XX Ral-
li ciutat d’igualada (puntuable pels campionats de catalunya de velocitat i regularitat 
esport). aquest ral·li, al contrari que el costa Brava Històric, ha estat curt i fàcil amb 
solament 6 trams cronometrats.
amb aquest resultat, després de les tres primeres proves del campionat de catalunya, 
l’equip caldenc, es consolida en la primera posició.
d’altra banda el caldenc José lópez sobrado, acompanyat per Ramon Ferres, i amb el 
seu vW sirocco, ha aconseguit finalitzar en la novena plaça de la classificació scratx 
del Xv Rally costa Brava Històric (puntuable per al Fia tROpHY for Historic Regularity 
Rallies).un bon resultat veient la qualitat i quantitat d’equips participants (80 equips de 
tot europa) en un ral·li molt dur, amb 1037 km i 28 trams cronometrats.

enhorabona Paula Padilla i sergi 
Casas!

El passat dilluns 9 d’abril van rebre un reco-
neixement per les fites aconseguides el 2017
els caldencs paula padilla i sergi casas han estat 
guardonats amb el Reconeixement Joves promeses 
de l’esport Gironí 2017. la paula padilla és l’ac-
tual campiona de catalunya en la modalitat de 
cursa de llarga distància dins de les curses d’ori-
entació. actualment forma part de l’equip aligots, 
club esportiu de curses d’Orientació. per la seva 
part el nedador sergi casas del GeieG va fer podi 
al campionat d’espanya en la modalitat dels 400 
metres lliures. enhorabona esportistes!

Felicitats Júlia i Mireia!
les caldenques queden en sisena posició dins el 
top ten de grups de Xou d’europa 
el grup de Xou petit del Foment deporiu cassanenc 
ha quedat en sisena posició dins del campionat 
d’europa que es va disputar el cap de setmana del 
28 i 29 d’abril a lleida. l’espectacle “la Mar de 
Filibusters” va obtenir una molt bona puntuació que-
dant només a cinc punts de la medalla de bronze. 
des de l’ajuntament de caldes de Malavella volem 
felicitar a tot l’equip, en especial a les dues calden-
ques que en formen part: la Mireia pagès i la Júlia 
piñataro. enhorabona! 

Caldes de Malavella rep un premi 
per la tasca de difusió que fa al 
Camp dels Ninots
el passat 16 de març la regidora de cultura Mercè Rossell 
i el tècnic de cultura pep casas es van desplaçar fins a tar-
ragona en motiu del naixement de la Xarxa de Municipis 
ipHes (institut català de paleoecologia Humana i evolució 
social). l’objectiu d’aquesta xarxa és posar en valor la 
col·laboració amb els ens locals amb activitats de recerca 
i socialització per apropar la ciència a la societat. caldes 
de Malavella va rebre un guardó per la seva col·laboració 
amb l’ipHes, l’institut que desenvolupa la tasca d’investi-
gació i difusió del camp dels ninots.

NotÍCieS enhorabona NotÍCieS enhorabona
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deStaCat l a  med i ac ió

Mediació en l’oci nocturn: 
La Festa i el descans veïnal són compatibles 
Compatible? Aquesta és la pregunta que molts de lectors i lectores us fareu, altres pen-
sareu que és del tot impossible, però del que no hi ha dubte, és que el conflicte està 
servit!!!

TexT > MONtSERRAt SOlER - DREt i GEStiÓ i RESOluciÓ DE cONflictES PúBlicS MEDiADORA D’ Oci NOctuRN A l’AjuNtAMENt DE PlAtjA 
D’ARO twEEt @RAtSOlER

Quan parlem d’oci nocturn i des-
cans, estem davant d’interessos 
oposats aparentment irreconcilia-
bles. D’ una banda, tenim els veïns 
que volen descansar i es queixen 
dels sorolls. De l’altra, ens trobem 
amb aquells que volen sortir de fes-
ta i passar-ho bé i els empresaris de 
l’oci nocturn que veuen en l’oci una 
font d’ingressos. 

Tradicionalment, els empresaris 
de l’oci nocturn han estat consi-
derats com la part forta, i els veïns 
com la part dèbil. La sanció admi-
nistrativa sobre els locals, ha estat 
vista per molts com la solució per 
l’eradicació del conflicte. Aquest 
model tradicional, es caracteritza 
per una actitud impositiva i més 
agressiva a l’hora de resoldre el con-
flicte, les parts implicades no parti-
cipen en la solució i tampoc es té en 
compte quin són els factors i causes 
predisposen el conflicte.

Però, si el que volem és arribar 
a solucions que s’allarguin en el 
temps es necessari la col·laboració 
dels empresaris, per tal de vetllar 
per un oci nocturn de qualitat. De 
la mateixa manera, cal la implicació 
de l’administració, usuaris i veïns, 
així com de tots aquells col·lectius 
que participen d’aquest oci.

La tendència és a anar cap a un 
model pacificador, a l’hora de re-
soldre els conflictes. Això fa que els 
Ajuntaments vegin en el conflicte una 
oportunitat de millora. Els factors i 
les causes son tinguts en compte i les 
parts son les encarregades de trobar 
solucions on tothom surti guanyador. 
Aquí és on entra en joc la figura del 
professional de la mediació.

El municipi veí de Platja d’Aro, 
l’estiu del 2016 va posar en marxa 
el primer projecte pilot en mediació 
nocturna a Catalunya, sota la direc-
ció d’en Xavier Pastor i coordinació 
de l’Eduard Carrera amb el suport 
de l’empresa Portacabot, i amb un 
equip de mediadors i mediadores, 
formats en la seva majoria al Post-
grau de Gestió i Resolució de Con-
flictes Públics i Mediació comunità-
ria de la Fundació UdG. L’estiu del 
2017 no només té continuïtat sinó 
que s’amplia tant en franja horària 
com amb nombre de mediadors i 
mediadores,  i les previsions apun-
ten a la seva continuïtat aquest 
2018.

i  quina éS la feina delS 
mediadorS i  mediadoreS?
La persona mediadora observa les 
diferents conductes i rols a la vega-
da que interacciona amb els dife-
rents agents de la nit. La informa-
ció obtinguda amb l’observació i la 
interacció, ajudarà en l’anàlisi dels 
diferents factors i causes que pre-
disposen el conflicte. 

Altres elements que el mediador 
té en compte és el context i l’històric 
on té lloc el conflicte. Per exemple, 
l’oci es dona dins o fora del nucli 
urbà, es puntual, estacional, és un 
municipi amb un turisme basat en 

l’oci, aquestes són només algunes de 
les moltes preguntes que el media-
dor es fa.

Amb l’aplicació de les tècniques 
de la gestió i prevenció del conflicte 
es vol construir un espai social de 
reconciliació dels diferents agents 
– administració, veïns, usuaris, em-
presaris de la nit –. Per a fer possible 
això es necessari treballar des de la 
cooperació, coordinació, reconeixe-
ment de l’altre, restablir la comuni-
cació i treballar l’empatia, per trobar 
solucions on totes les parts surtin 
guanyadores.  

i  com eS podria extrapolar 
aqueSt model a un municipi 
com el de caldeS de 
malavella? 
Les festes populars no estan exemp-
tes de conflicte, i encara més aque-
lles que s’allarguen en horari noc-
turn, ja que es sumen elements com 
– alcohol, soroll, actes incívics... –, 
en aquest cas la figura del mediador 
actuaria com a pacificador i ajudant 
a les parts en conflicte a trobar una 
solució per si mateixes. 

Els coneixements tècnics de la per-
sona mediador també permetrien 
que fruit d’aquesta observació i inte-
racció, pogués elaborar informes de 
caràcter tècnic on es poses de relleu 
elements com per exemple l’adequa-
ció o no d’espais on es porten a ter-
me determinats actes de festa, gestió 
de la part de la població que es sent 
exclosa de la festa, com controlar els 
desplaçament de joves de les urba-
nitzacions o d’altres municipis, con-
sum de substàncies. Aquests infor-
mes i diagnosis ajuden a treballar el 
conflicte des de la prevenció.

Quan parlem d’oci 
nocturn i descans, 

estem davant 
d’interessos oposats 

aparentment 
irreconciliables.

   AQUAE       17  16      AQUAE      



reCUll FotoGrÀFiC carnaval

Carnaval 2018 

reCUll FotoGrÀFiC carnaval
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Exposició ikebanes

reCUll FotoGrÀFiC expos i c ió  i k ebanes

Feliç Sant Jordi! 
el 23 d’abril una desena de parades de roses i llibres van omplir la plaça de 
l’església de curiosos. la floristeria i les llibreries locals, també entitats i fins 
i tot centres educatius van ser-hi presents amb les seves parades. tothom va 
poder comprar el seu llibre i la seva rosa durant al matí, perquè a la tarda 
pràcticament ja no quedaven existències. la programació de sant Jordi 
era molt variada començant ja el divendres 20 d’abril amb la xerrada 
“Quan la Biblioteca era l’escola... dels nens” a la Biblioteca Municipal. 
el dia següent el Balneari vichy catalan acolliria la presentació del 
llibre “esglésies parroquials dels segles Xvii i Xviii al sud del Bisbat 
de Girona”. el 23, pròpiament es van repartir els premis del 15è 
concurs de Microliteratura Joaquim carbó. es van poder sentir tots 
els relats guanyadors al casino. podeu llegir-los a la pàgina web 
de l’ajuntament. a la tarda els més petits van poder gaudir de l’es-
pectacle infantil els cistells de la caputxeta a càrrec de samfaina 
de colors. la cobla principal de l’escala va tancar la jornada 
amb sardanes a la plaça de l’església. 

reCUll FotoGrÀFiC Fe l i ç  sant  Jord i
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La Festa de la 
Malavella tot un èxit 
tot i la pluja
del 27 al 29 d’abril es va celebrar la 9a 
Festa de la Malavella. 

divendres al vespre els gegants i el pregó de nú-
ria Feliu encetaven la festa. també es van donar 
als premis a les Malavelles i Mauricis d’honor. la 
vetllada de dissabte va acabar amb l’animació 
de Xaranga dammer. dissabte va ser el gran dia 
amb la dansa de la Malavella i la nit de Bruixes 
i Bruixots que va aplegar més d’un miler de curi-
osos. durant la tarda tampoc hi van faltar para-
des d’esoterisme, tallers diversos, el concert de 
l’escola de música o fins i tot xocolata i gegants. 
la Farmàcia Xènia planas i carns anna Garcia 
van guanyar el concurs d’aparadors, mentre que 
conxita Garcia i ariadna Montoya van guanyar 
els premis a millors façanes. the Bazaga’s i dJ 
Ko-k van posar la nota musical a la nit. diumen-
ge, tot i la pluja, una vintena de persones van 
pujar al castell de la Malavella. la 4a cursa 
de Muntanya també es va celebrar coronant a 
arnau aranda, thais pentinat, adrià canimas i 
anna Güell. a la tarda, després de l’espectacle 
infantil i el berenar per agafar forces es va fer 
fora a la Malavella a cops de roc. en els premis 
“la Malavella va a l’escola” Ramon sánchez va 
ser el guanyador que veurà el seu dibuix al pro-
grama de l’any vinent. des de l’ajuntament es vol 
donar les gràcies a tots els col·laboradors, a la 
comissió de la Malavella i als Gegants per fer 
possible un any més la festa. també al club volei 
Joves caldes i al club de bàsquet municipal pel 
servei de bar. 

reCUll FotoGrÀFiC Festa  de  l a  malave l la
reCUll FotoGrÀFiC Festa  de  l a  malave l la
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Es celebra el dia de la gent gran Trobada alumnes de llatí

reCUll FotoGrÀFiC d i a  de  l a  gent  gran reCUll FotoGrÀFiC trobades  a lumnes  l l at í

una setantena de persones van participar en les 
activitats del passat 27 d’abril en que caldes de 
Malavella va celebrar el dia de la gent gran. els 
assistents van anar a missa, seguidament a dinar al 
restaurant el cabrit per acabar ballant. un dels mo-
ments més emotius va ser quan l’alcalde, salvador 
Balliu, juntament amb la regidora Gemma alsina, 
van repartir un ram de flors a les persones més grans 
del poble, en aquest cas dolors casellas, Josefa Gam-
bin i Mercedes carre que enguany ja sumen 99 anys. 
Moltes felicitats! 
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FIRST LEGO League utilitza desa-
fiaments temàtics per interessar els 
joves, de 10 a 16 anys, en la inves-
tigació, la resolució de problemes, 
i la ciència. Els pilars del programa 
són els Valors FLL que emfatitzen 
l’aprendre dels altres companys, la 
competició amistosa, l’aprenentat-
ge i la contribució a la societat.

Els nostres protagonistes, tots 
ells caldencs, l’Eduard Masferrer, 
en Pau González, l’Aniol Freixas 
i el Vicenç Sánchez van sentir-se 
atrets per la robòtica quan cursa-
ven 5è i 6è de primària i des de les 
escoles de Caldes els va oferir com 
a activitat extraescolar “ROBÔTI-
CA”. Tenien com a preparadora la 
Glòria Aldehuelo.

En aquell primer curs que van 
fer aquesta activitat es van pre-
sentar al First Lego Leage, acon-
seguint un primer premi al millor 
robot. Es tractava d’un contenidor, 
que distribuït per la vila, recollia 
les burilles dels cigars. Un cop els 
tenien plens els duien a una em-
presa que amb el contingut feia 
palets i detergent. 

Al curs se-
güent ja no va 
ser una activi-
tat extraescolar 
sinó que es va 
convertir en 
privada però 
sota la direcció 
de la mateixa 
professora. Han 
format l’Associ-
ació CaldesBot 
–que deriva del 
racó dels robo-
taires de Giro-
na.

Enguany s’hi han tornat a pre-
sentar amb el seu projecte: Con-
vertir l’aigua de mar en electricitat 
concentrada en una pila que ha es-
tat premiat com el millor projecte 
científic de la First Lego League de 
Barcelona. 

El que han fet ha estat aplicar 
l’electròlisi, que el que fa és separar 
les molècules de l’aigua en hidro-
gen i oxigen i després, quan es fa el 
procés invers, aquestes molècules 
es tornen a ajuntar generant elec-

tricitat. Segons 
Pau González 
cada pila pro-
dueix 1,5 volts. 
“És com una pila 
normal, però no 
contamina”.

En un prin-
cipi la idea que 
tenien era crear 
un cotxe petit 
que funcionés 
amb aigua... Un 
xic complicat 
!!! Després van 
pensar en cre-
ar una bicicleta 
que també pogué 

funcionar amb un motor amb ai-
gua... Continuava essent compli-
cat.!!! Així que finalment es va de-
cidir per la pila amb aigua de mar.

Ara cursen 2n i 3r d’ESO a la 
Salle de Cassà, l’Institut públic de 
Cassà i l’Institut públic de Caldes

Els agradaria poder continuar 
amb el projecte de CaldesBot però 
a una escala major de com han fet 
fins ara i, al mateix temps, presen-
tar els seus projectes a diverses fi-
res. Ja tenen en ment alguns pro-
jectes.

Normalment dediquen una hora 
a la setmana a aquesta activitat 
però quan tenen previst de presen-
tar-se a una competició aleshores 
amplien el temps de dedicació.

Alguns tenen clar que estudiaran 
més endavant: periodisme, veteri-
nària, ciències… algú encara no 
ho sap.

Com la resta de joves també te-
nen altres afeccions: l’Aniol Freixas 
equitació i els altres tres juguen en 
el mateix equip de hoquei.

Fa poc que han augmentat el 
grup amb dos membres més. Sis 
caps pensants poden donar molt 
sí.

Endavant nois !!!

First Lego League
FirsT leGo league (Fll) és un repte internacional que desperta l’interès dels joves 
per la ciència i la tecnologia. s’organitza a espanya des de l’any 2006 tot i que ja havia 
començat en altres països el 1998. TexT > MARiA ViDAl

rePortatGe F i rst  l ego  l eague

picarols

Serveis: 
Cangurs i mares de dia 

Recollides  
 

Esport: 
Pilates  zumba 

Acrobàcies  taekwondo 
 

art: 
teatre musical 

taller creativitat

696101450 picarolscaldes

Escribe un mensaje

picarolscaldes      gmail.com

 info: 

696 10 14 50
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el Centre Psicopedagògic mare de 
Déu de montserrat de Hermanas 
Hospitalarias impulsa un projecte 
d’agermanament amb la Índia
Aquest agermanament 
es fa conjuntament amb 
l’Hospital Mare de Déu de 
la Mercè de Barcelona. 
TexT > REGiDORiA DE SERVEiS SOciAlS

L’any passat el Centre Psicopedagò-
gic Mare de Déu de Montserrat de 
Caldes va iniciar la Jornada de So-
lidaritat i Convivència: un dia amb 
activitats amb un eix central deter-
minat. En la primera edició aquest 
eix central va ser l’estigma de les 
discapacitats. 

Aquest 2018, però es dedica la 
segona edició d’aquesta jornada al 
projecte d’agermanament amb el 
centre indi Benedict Menni Pshyco-
social-Rehabilitation Center també 
d’Hermanas Hospitalarias situat a 
Trivandrum. 

La segona jornada es va fer el matí 
del diumenge 20 de maig.  

el projecte
Al març del 2018 el Centre Psico-
pedagògic Mare de Déu de Mont-
serrat de Hermanas Hospitalarias 
de Caldes de Malavella i l’Hospital 
Mare de Déu de la Mercè de Barce-
lona van signar un acord per ager-

manar-se amb el Benedict Menni 
Pshycosocial-Rehabilitation Center 
també d’Hermanas Hospitalarias 
situat a Trivandrum, a la Índia. 

Amb aquesta cooperació es vol 
incrementar la capacitat assistenci-
al d’aquest centre que acull a  dones 
amb trastorn mental o discapacitat 
a la Índia. 

Aquest projecte va sorgir a partit 
d’una sol·licitud d’ajuda a l’Hospital 
Mare de Déu de la Mercè per part 
del centre de Trivandrum per cobrir 
les vacants d’algunes de les Germa-
nes que van haver de marxar per 
consolidar la seva formació. 

Al principi es va contemplar la 
possibilitat de fer una col·laboració 
temporal,  però al comunicar-ho al 
personal dels dos centres catalans la 
resposta ha estat excepcional. 

Més de 60 treballadors de tots els 
perfils assistencials s’han sumat al 
projecte i volen viatjar cap a orient. 

Segons Anna Rafanell, directora 
tècnica del centre de Caldes “Quan 
expliquem aquest projecte a fora la 
gent de seguida s’hi anima i ha estat 
molt fàcil obtenir resposta”. 

ServeiS SoCialS proJec te  d ’ agermanament

“Quan expliquem 
aquest projecte 
a fora la gent de 

seguida s’hi anima 
i ha estat molt fàcil 
obtenir resposta”

ServeiS SoCialS proJec te  d ’ agermanament

S’ha construït un equip tècnic de 
suport, integrat per professional de 
l’Hospital Mare de Déu de la Mer-
cè i el Centre Psicopedagògic Mare 
de Déu de Montserrat, que s’encar-
regarà de dissenyat un pla terapèu-
tic. Aquest pla es desenvoluparà al 
centre de Trivandrum per part dels 
treballadors voluntaris organitzats 
en equips de dues persones que es 
desplaçaran a la Índia en períodes 
de dos mesos. 

La resposta ha estat tant positiva 
que ja s’han cobert tots els mesos 
del 2018 i del 2019 i s’ha pogut fer 
una llista d’espera per visitar i aju-
dar aquest centre. 

l’aportació de l’ajuntament
L’Ajuntament de Caldes de Malavella 
també es suma a la iniciativa i tam-
bé farà una aportació, encara per 
determinar. De fet, encara s’està fent 
un llistat de les necessitats del centre 
d’entre les quals s’hi troben llits, cadi-
res de rodes o altre mobiliari sanitari. 

Per celebrar aquest projecte el 
diumenge 20 de maig es va cele-
brar la segona Jornada de Solida-
ritat i Convivència de Caldes de 
Malavella, organitzada pel Centre 
Psicopedagògic Mare de Déu de 
Montserrat, es dedica enguany a 
aquest projecte d’agermanament. 

Segons José Roman, director ge-
rent de l’Hospital de la Mercè i del 
centre de Caldes aquest projecte 
“Ens ha unit a tots, la sensació de 
pertinència que s’ha despertat a 
Caldes i a La Mercè, el sentiment 
de cooperació... hi ha molts ele-
ments que ens han enriquit pel 
simple fet de començar aquest 
projecte”. 

La jornada va començar a les 10 
h del matí on es presentava aquest 
projecte d’agermanament amb 
els tres centres, seguit es feia una 
connexió via Skype amb la Índia, 
i al llarg de tot el matí hi va ha-
ver tastets indis, taller de zumba i 
concert de blues i soul.  
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Això sovint pot acabar generant 
alarma social i rebuig envers qual-
sevol tipus d’insecte que mínima-
ment ens recordi a una vespa o a 
una abella. De fet, ambdós insectes 
pertanyen a l’ordre dels himenòp-
ters, subordre dels apòcrits i infra-
ordre dels aculeats. Però mentre les 
abelles pertanyen a la superfamília 
dels apoideus, les vespes es troben 
dins vespoideus.

Què vol dir tot això? Doncs que 
tot i compartir moltes caracterís-
tiques comuns, hi ha diferències 
clau per distingir-les: les cries de les 
abelles són vegetarianes, són pol-
linitzadores (tenen més quantitat de 
pèl per col·lectar el pol·len) i usen 
el fibló per defensar-se i defensar el 
niu (només piquen un cop). Per al-
tra banda, les cries de les vespes són 
carnívores, no estan especialitzades 
en la pol·linització i també poden 
usar el fibló per capturar preses (po-
den picar vàries vegades ja que no 
perden el fibló i això els permet tant 
defensar-se com atacar).

D’entre totes les espècies de ves-

pes que hi ha al món, n’hi ha unes 
5.000 subespècies que es coneixen 
com vèspids (o vespes veritables). 
D’aquestes, n’hi ha fins a 69 que fan 
vespers d’olla: són ves-
pes socials conegu-
des com a vespins 
i s’organitzen en 
castes formant 
colònies.

per què enS 
preocupa?
El principal perju-
dici d’aquesta vespa 
invasora és sobre l’apicultura; els 
adults ingereixen líquids dolços i 
fruita madura, però les larves s’ali-
menten d’insectes, especialment 
abelles mel·líferes que no tenen 
capacitat de defensar-se davant els 
atacs, i això es tradueix amb efectes 
envers la producció de mel i cera. 
Però també té efectes indirectes en-
vers la producció agrícola d’espèci-
es que necessiten ser pol·linitzades 
i envers el paisatge i la biodiversitat 
vegetal i animal. Pel que fa a la salut 
humana, tot i no tractar-se d’una 

espècie especialment agressiva per 
l’home (Villemant et al., 2006a, b), 
pot reaccionar de forma virulenta 
en cas d’amenaces al niu amb atacs 

col·lectius. A més de 5 me-
tres de distància del niu 

no sol haver-hi cap 
perill i es mostren 
totalment indife-
rents a les persones 
o animals.

Tot i que les pica-
des són doloroses, no 

són més perilloses que 
les de la vespa autòctona, 

excepte en persones al·lèrgiques o 
si es produeixen picades múltiples. 
En aquests casos poden aparèixer 
símptomes generals com lipotímia, 
mal de cap, febre, etc. , i el més re-
comanable és trucar al 112 imme-
diatament.

el cicle biològic
Per tal de fer front a la vespa asiàtica, 
és molt important conèixer quin és 
el seu cicle biològic anual (es mos-
tra en el gràfic adjunt). Aquesta ves-
pa construeix dos nius: Cap al mes 
de març, les femelles fundadores, 
quan surten de la hibernació cons-
trueixen elles soles els seus petits 
nius (embrionari), de la mida d’una 
taronja, en ruscos buits o altres re-
fugis (escletxes, porxos, teules, etc.). 
Aquí fan les primeres postes d’ous 
i a partir d’abril – maig neixen les 
primeres obreres (niu primari), les 
quals iniciaran la construcció d’un 
niu secundari en llocs més elevats; 
acostumen a tenir preferència per 
arbres de més de 10 metres d’alça-
da. En aquest niu secundari, amb 
forma de vesper d’olla, s’instal·larà 

medi ambieNt vespa  as i àt i ca

Informació d’interès sobre la vespa asiàtica

la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una vespa invasora originària 
d’Àsia que darrerament s’està fent molt coneguda per la preocupació que genera 
entre la població i pel degoteig de notícies relacionades amb aquest insecte que 
van apareixent en els mitjans de comunicació. 

TexT > jORDi SERRA

medi ambieNt vespa  as i àt i ca

la colònia que anirà creixent durant 
tot l’estiu i pot arribar a ser molt vo-
luminós.

A partir de la tardor, la reina pro-
duirà noves reines fundadores per 
l’any següent tot i que més del 90% 
moren perquè no sobreviuen a l’hi-
vern o per competència directa en-
tre elles. Durant l’hivern els mascles 
i les obreres també acaben morint. 
Per tant aquest niu és abandonat i 
després d’hibernar les reines de ma-
nera separada en diversos indrets, 
ja no serà reutilitzat. 

 
Analitzant aquest cicle biològic 

se’n poden extreure les següents 
conclusions:
•	 És interessant localitzar i des-

truir nius primaris durant la 
primavera, ja que són de fàcil 
eliminació i eviten la formació 
de la colònia.

•	 Els nius secundaris creixen 
durant l’estiu, molt sovint en 
arbres alts i frondosos de fulla 
caduca, fet que fa difícil la seva 
detecció durant l’època de mà-
xima activitat.

•	 Quan es detecten més nius és 
durant l’hivern, ja que cauen les 
fulles dels arbres i es veuen amb 
més facilitat; però precisament 
en aquesta època ja han estat 
abandonats i el risc és mínim.

com reconèixer-la?
Abans d’alarmar-nos innecessària-
ment quan ens trobem una vespa, 
és important saber quins són els 

trets diferencials d’aquesta espècie 
invasora:
•	 Té el tòrax negre i els segments 

abdominals de color castany 
ribetejat amb una única fina 
franja groga. Únicament el 
quart segment de l’abdomen és 
quasi en la seva totalitat de co-
lor groc-taronja.

•	 El cap és negre i té la cara groc-
ataronjada.

•	 Les potes són negres però la 
part final és d’un color castany 
– groguenc.

•	 Pot fer entre 17 i 35 mm de lon-
gitud.

conSellS a la ciutadania
La col·laboració ciutadana és molt 
important per ajudar a controlar 
aquesta espècie invasora, ja que la 
seva expansió va en augment i la 
seva eradicació és pràcticament im-
possible. L’Ajuntament de Caldes 
ha elaborat un protocol d’actuació 
propi, a l’espera que des d’adminis-
tracions supramunicipals se n’esta-
bleixi un de comú. Quan es detectin 
exemplars o nius, cal avisar a la Poli-
cia Local (tel. 972 47 09 02) o al 112. 
A partir d’aquí s’activarà el protocol 
en funció del tipus de detecció i de 
l’època de l’any. Independentment 
d’això, sempre cal tenir en compte 
els següents consells:
•	 Si es detecta algun exemplar, no 

intentar capturar-lo pel risc de 
picada. En casos concrets, l’ús 
d’insecticida és efectiu.

•	 En cas de detectar algun niu 
secundari, no acostar-s’hi a 

menys de 5 metres ni moles-
tar-les. Només piquen si se sen-
ten amenaçades.

•	 Si cal passar un avís a la Policia, 
intentar concretar al màxim la 
ubicació.

•	 Per evitar la seva presència 
prop de casa es poden construir 
paranys casolans i col·locar-los 
al jardí; es pot utilitzar un am-
polla de plàstic 1,5 litres fent un 
forat d’entrada de 7mm i forats 
de sortida de 5 mm amb algun 
líquid atraient, ja sigui comer-
cial o bé casolà (mescla de cer-
vesa negra, vi blanc i suc de 
cera vella fermentada o suc de 
nabius). És important respectar 
la mida dels forats per evitar la 
captura indiscriminada d’altres 
espècies.
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S’acosta l’estiu… Vols buscar 
feina?
TexT > NúRiA RiuRÓ

Durant els mesos d’abril, 
maig i juny, moltes empre-
ses cerquen personal per 
cobrir els llocs de treball 
sorgits arran de l’augment 
del volum de feina, relacio-
nat sovint amb les vacan-
ces d’estiu i l’augment del 
turisme. 

Normalment, els sectors on es 
necessita personal per les vacances 
d’estiu són: l’hostaleria i la restaura-
ció, els hotels i càmpings, el lleure, 
les botigues i comerços, els relacio-
nats amb esdeveniments culturals i 
d’oci, l’animació turística, les fires i 
congressos, etc.

Des de l’Àrea de Joventut, coor-
dinem el servei d’orientació la-
boral (SOLC) conjuntament amb 
l’Àrea de Promoció Econòmica. Per 
als joves, el SOLC oferim els matei-
xos serveis que pels adults però amb 
una incidència més gran en la ori-
entació laboral, oferint:
•	 l’orientació i acompanya-

ment en el procés de recerca 
de feina pels joves: el món la-
boral (característi-
ques, sectors labo-
rals, etc.), l’objectiu 
professional, la 
situació actual del 
mercat laboral, les 
eines per la recerca 
de feina (el currí-
culum i la carta de 
presentació), els diferents ca-
nals per cercar feina (presen-
cial, per Internet...), el procés 
de selecció (com afrontar una 
entrevista de feina), el Siste-
ma de Garantia Juvenil, etc.

•	 la gestió d’ofertes laborals 

per les empreses i de la borsa 
de treball: els joves són deri-
vats a les ofertes laborals que 
rep el servei, dirigides o no 
específicament al col·lectiu 
jove.

•	 l’organització d’un pro-
grama formatiu anomenat 
elABorA’T: en el quals els 
joves s’hi poden inscriure a 
partir dels 16 anys.

Els horaris d’atenció als joves tam-
bé es modifiquen, per tal d’adap-
tar-nos als horaris lectius, d’aques-
ta manera es concreten entrevistes 

d’orientació a les tardes. Per con-
cretar cita prèvia, et pots posar en 
contacte amb nosaltres a l’Espai 
Jove “Ca la Romana”: 972 48 02 66 / 
calaromana@caldesdemalavella.cat

Per altra banda, amb l’objectiu 
principal de fomentar l’ocupació ju-

venil al nostre municipi, aquest es-
tiu tornem a organitzar el projecte 
Brigada Jove: la creació de llocs de 
treball dirigits al col·lectiu jove, per 
tal d’afavorir la contractació i l’aug-
ment de les experiències laborals 
que facilitin la posterior inserció al 
món del treball.

en aquesta edició, es tornen a 
oferir 9 llocs de treball: 8 peons 
de la Brigada Municipal (de 16 a 18 
anys), repartits entre els mesos de 
juliol i l’agost; i un Auxiliar Admi-
nistratiu/va a l’Oficina de Turisme 
(de 16 a 25 anys), amb formació 

relacionada amb el lloc 
de treball. La novetat 
d’aquesta plaça és que en 
aquesta edició s’augmen-
tarà el període de contra-
ctació a dos mesos, juliol 
i agost.

Les diferents bases per 
a poder-se presentar a 

aquestes places, sortiran publica-
des durant el mes de maig i juny, 
amb la documentació que caldrà 
presentar a l’Ajuntament mitjan-
çant instància. Per més informació, 
veniu a l’Espai Jove i us orienta-
rem!

joveNtUt s ’acosta  l’ es t iu…

Durant els mesos d’abril, maig i juny, 
moltes empreses cerquen personal 

per cobrir els llocs de treball sorgits 
arran de l’augment del volum de feina, 

relacionat sovint amb les vacances d’estiu 
i l’augment del turisme.
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Club de lectura amb Núria Perpinyà

la biblioteCa núr i a  p erp inyà

Quan vam veure que li faltaven els 
dits, ens vam quedar glaçats. ens 
hauríem posat a adorar-la, però 
no volíem semblar estúpids. Al 
cap i a la fi, tots n’érem d’alpinis-
tes. (Al vertigen)

Així comença una història d’amor, 
o més d’una. Perquè Al vertigen 
és també una novel·la d’amor a la 
muntanya i d’ella n’extreu el ritme: 
entrada lenta, recorregut accidentat 
i allau final. Perpinyà s’inventa un 
entorn familiar, som als Pirineus? 
però n’augmenta l’altitud perquè, 
segons ens explica, “necessitava 
congelació”. Un magnífic mapa ens 
situa en una geografia imaginària 
dedicada a família, amics i a alpi-
nistes admirats. Un homenatge re-
current que ens permet descobrir el 
sentit profund del més arriscat dels 
esports. 

No és l’única invenció, igual que 
en Nabokov, l’autora s’imagina un 
món on animals i plantes conviuen 
en un espai impossible a la natura 
i ens regala un univers personal de 
biologia-ficció. 

Perpinyà es mou per obsessions. 
Per escriure Al vertigen va escalar 
muntanyes i es va enamorar boja-
ment, fins el punt que la correspon-
dència que dibuixa el naixement de 
l’amor entre els dos protagonistes és 
realment seva! Ella ho explica sense 
transcendències i amb molt de sen-
tit de l’humor. 

Una novel·la amb una prota-
gonista enigmàtica que veiem 
sempre des de fora, una dona 
d’ascendència russa amb dues 
passions que es creuen. Però 
només es pot donar la vida 
per una. Cal triar i tria. Les 
conseqüències les patirà 
el seu amant i també René, 
la veu que ens explica la seva his-
tòria d’amor no correspost. A par-
tir d’aquí viurem viatges delirants, 
supervivències extremes i retroba-
ments impossibles (impossibles?) . 

Núria Perpinyà ens va explicar la 
seva evolució literària s’inicia amb 
la poesia. Escull Gabriel Ferrater 
perquè és una obra plena de refe-
rents i vol llegir com més millor. 

Més 
tard arri-
barà l’obstinació per 
escriure una gran novel·la 
d’amor, com les del s. XIX. Amors 
que comporten renúncies absolutes, 
camins sense retorn i perills físics i 
emocionals que acaben, inevitable-
ment, amb una mort prematura, 
si és que no ho són totes. Aquesta 
novel·la és Al vertigen

Però aquest deliri ha quedat en-
rere i la nova passió ara passa pel 
teatre.

L’addició a internet és el tema de 
la nova producció de Perpinyà que 
es publicarà aquest setembre en for-
ma de novel·la i obra de teatre, tot 
junt.  Una passió que l’ha portada 
a tancar-se a casa i navegar febril-
ment per la xarxa. 

Esperem amb impaciència 
aquests nous textos mentre llegim 
alguna altra de les seves obres. Us 
les recomanem totes... apassionada-
ment. 

El divendres 13 d’abril l’escriptora Núria Perpinyà ens va acompanyar al Club de 
Lectura. Aquesta és la crònica d’una sessió que va comptar amb el suport de la 
Institució de les Lletres Catalanes. Un text que també podeu trobar al nostre bloc. 
TexT > MERcè BERNADES

la biblioteCa recomanac ió  de  c inema

TexT> MARtA fEliu

Katherine Johnson. Dorothy Vaughan. Mary Jackson. Segu-
rament aquests noms no resulten gens familiars. Molt proba-
blement, si haguessin estat homes, aquells que escriuen la his-
tòria s’haurien encarregat de divulgar els seus noms i difondre 
les grans fites que van assolir. Però van néixer dones i, com a 
tantes altres científiques, els seus noms van quedar silenciats. 

Aquestes tres dones, a més, eren negres i això, als anys sei-
xanta, a Estats Units, en plena segregació racial, comportava 
una gran discriminació. Però això no les va aturar i van lluitar 
per assolir els seus objectius: totes tres van contribuir, cadascu-
na en la seva especialitat, en l’aeronàutica dels Estats Units i en 
els programes espacials.

Figuras ocultas ens explica el període durant el qual Kathe-
rine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia 
Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monáe), científiques treba-
lladores de la NASA, van contribuir de manera crucial al llan-
çament a òrbita de l’astronauta John Glenn. 

Figuras ocultas va rebre tres nominacions als Oscars 2017: 
millor pel·lícula, millor actriu secundària (Octavia Spencer) i 
millor guió adaptat.

Recomanació de cinema. melfi, theodore. Figuras ocultas. 2016.
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L’espectacle centenari del cinema ha 
tornat a Caldes

CiNema c inema  ha  tornat  a  ca ldes

Però: Quina és la història del ci-
nema al nostre poble? Potser sor-
prendrà al lector saber que Caldes 
ha disposat en el darrer segle de 
5 instal·lacions fixes de projecció 
cinematogràfica professional. En 
aquest escrit les repassarem.

La primera, en l’època del cinema 
mut va ser a la casa Ferrer , al carrer 
Pla i Deniel. Encara ara es pot veure 
la sala on durant molts anys s’hi va 
fer ball i que serveix fins els nostres 
dies com a sala d’assaig de l’Orques-
tra Maravella. La Pepita Puigde-
mont, vídua Ferrer, que ja no hi va 
veure cinema, recorda l’existència 
de la cabina de projecció i un car-
tell de “Taquilla Cinema Caldense”. 
Lamentablement no s’ha trobat, de 
moment, cap document.

Als primers anys vint l’entitat La 
Unió va aixecar l’actual edifici del 
casino i gairebé d’immediat l’actual 
sala que va incorporar l’espectacle 
del cinema. Duran l’època muda 
consta que músics com Francesc 
Mas Ros acompanyaven al piano 
amb les projeccions.

Amb l’arribada del sonor l’oferta 
es van regularitzar i van mantenir 
els populars programes dobles fins 
pràcticament els anys 80.

El 1949 la societat es va liquidar 
i un empresari vidrerenc, Miquel 
Colls, va adquirir el cinema i el ca-
sino. Duran la llarga etapa de Colls, 
el cinema a Caldes es va consolidar 
amb una important modernització 
de la sala i els equips que es va fer 
als anys 70. En aquella època dau-
rada Vidreres, Massanet i Caldes 
compartien la programació i això 
va permetre veure cinema d’es-
trena, que tenir gran acceptació. 

Algunes persones d’edat recorden 
un incident, sense conseqüències 
personals: Durant la projecció de 
“La Lola se va a los Puertos” una 
de les bobines de cel·luloide es va 
encendre produït escenes de pànic. 
Aquest incident va ser molt comú 

als cinemes de tot el món -La pel-
lícula Cinema Paradisso ho explica 
molt be- fins a l’arribada de les cin-
tes ininflamables els anys 50.

La decadència dels cinemes de 
poble arribant gairebé als 80 va fer 
tancar el cinema fins que l’Ajunta-
ment va municipalitzar l’equipa-
ment. Trigarien encara uns anys a 
fer la remodelació actual. Durant 
aquesta època han sovintejat pro-
jeccions organitzades pel l’Àrea de 
Cultura, però amb equips llogats i 
programació encarregada a profes-
sionals externs fins a la desaparició 
del cinema en 35 mm i la irrupció 
de l’era digital. Actualment  la sala 
disposa d’un bon equip digital i un 
cop al mes s’hi va cinema regular-
ment.

Hem parlat de cinc instal·lacions.  
Anem per la tercera. Durant la 
postguerra, durant moltes tempo-
rades el Balneari Vichy va projec-
tar cinema en la seva sala d’actes 
on també s’hi feien espectacles de 
varietats. Estan documentades pro-
jeccions de pel·lícules d’estrena i 

consta l’equipament  amb projectors 
Supersound.

Els anys 60 Caldes va passar a te-
nir un cinema destinat a la canalla 
i la família. El mestre Joan Vidal va 
impulsar el Casal Catequístic Esco-
lar que va funcionar més de 20 anys. 
El Casal estava ubicat a l’antiga es-
cola de nens, avui biblioteca. La pel-
lícula inaugural va ser “La Miés es 
Mucha” Va funcionar sempre amb 
projectors Ossa amb llanterna d’arc 
voltaic. La pantalla i escenari esta-
ven situats a l’actual entrada a la bi-
blioteca. 

Finalment, durant els anys 70 el 
Centre Psicopedagògic Ntra. Sra. de 
Montserrat va dotar-se d’un mag-
nífic teatre i un modern sistema 
de projecció Ossa. Durant anys, els 
diumenges a la tarda les noies de la 
residència podien gaudir d’una de 
les pel·lícules que es programaven 
als cines de Caldes.

Cinc instal·lacions fixes, a més de 
les moltes projeccions al carrer que 
consten. Des de les populars visites 
de l’anomenat “Embut de la Botifar-
ra” (o Embut de l’Embotifà, en algu-
nes versions) que anava de poble en 
poble fen cinema al carrer, o les pro-
jeccions en 16mm, 35 mm  o digital 
organitzades per l’Ajuntament o el 
Grup Som i Serem. També consten 
projeccions puntuals de postguerra 
a l’escola de les monges franceses 
capdavall de la Rambla Recolons a 
càrrec de la família Ferrer.

El cinema ha estat l’espectacle 
més popular durant un segle, hem 
fet un repàs de la seva història al 
nostre poble, celebrant que s’hagi 
recuperat per a gaudir de manera 
col·lectiva del setè art.

L’any passat l’Ajuntament va dotar al Cinema Teatre Municipal d’un potent pro-
jector i una gran pantalla que ocupa tota la boca de l’escenari. D’aquesta manera 
Caldes ha recuperat l’espectacle més popular que, de moment, es programa men-
sualment. TexT > MAtEu ciuRANA

La primera, en 
l’època del cinema 
mut va ser a la casa 
Ferrer , al carrer Pla 

i Deniel. 

Servei d’orientació laboral de 
Caldes de malavella
TexT: juDit jiMéNEz

L’Alexandre Jiménez és el fundador de l’empresa de reparacions de la llar 
Coinsma, va obrir el seu propi negoci l’any passat, el 2017 i tot i que treballa 
moltes hores està molt content amb la seva decisió de muntar la seva empresa. 

L’Alex, ja havia treballat en el món 
de la construcció, però amb la crisi 
econòmica va quedar a l’atur, per 
això va decidir marxar a Alemanya 
durant 3 anys on va seguir amb la 
seva formació en la construcció. 
Quan va tronar va decidir 
fer-se autònom i construir 
el seu propi negoci. 

Abans de crear Coins-
ma, l’abril del 2017, l’Alex 
va contactar amb el SOLC 
(Servei d’Orientació Labo-
ral de Caldes), on la Montse 
González va explicar-li els 
passos que havia de seguir 
per muntar el seu negoci i 
poder capitalitzar l’atur. A 
partir d’aquí es va crear el 
pla d’empresa, per estructu-
rar les idees de l’emprenedor i valo-
rar la viabilitat del projecte. 

Segons L’Alex el servei del SOLC li 
va facilitar l’ajuda necessària per em-
prendre, el van orientar empresarial-
ment i van ajudar-lo a fer un estudi 
de mercat per trobar el seu nínxol 
dins el món de les empreses. També 
el van assistir a l’hora de marcar-se 
uns objectius, a valorar si la seva idea 
de negoci era rendible o no i a trobar 

allò que diferenciaria a la seva em-
presa de les altres. 

El servei del SOLC també li va per-
metre fer alguna formació com per 
exemple un taller per a emprenedors 
i un altre sobre com utilitzar les xar-

xes socials per fer créixer un nego-
ci. L’Alex afirma que treballa moltes 
hores i que no té temps de realitzar 
l’ajuda de seguiment que aquest ser-
vei encara li facilita. 

Avui dia, L’Alex intenta formar 
a nois joves que volen entrar en la 
construcció perquè després puguin 
treballar amb ell, d’aquesta manera 
els hi ensenya com es treballa a la 
seva empresa i la filosofia d’aquesta. 

Els objectius principals que té ara 
l’Alex són mantenir la seva empresa 
en un bon nivell, que els seus clients 
estiguin contents i d’aquesta manera, 
a poc a poc anar creant-se un nom 
en el món de la construcció. 

Finalment, cal desta-
car que aquest empre-
nedor defineix el SOLC 
com “ideal i adequat 
per algú que vol co-
mençar a emprendre”. 

Si tu també necessites 
un cop de mà el Servei 
d’Orientació Laboral 
de Caldes et proporcio-
narà orientació i acom-
panyament en el procés 
de recerca de feina, 
gestió d’ofertes laborals 

per les empreses i formació. Demana 
cita prèvia a solc”caldesdemalavella.
cat o als 972 48 02 66 i al 972 28 01 03 

Servei d’orientació laboral 
de caldeS de malavella
espai jove “ca la romana” 
Plaça de l’Ermita de Sant Grau, s/n
17455 Caldes de Malavella
972 48 02 66 (Espai Jove) - 972 48 01 
03 (Oficina de Turisme)
solc@caldesdemalavella.cat      
www.caldesdemalavella.cat

Cal Ferrer de la Plaça promoc ió  econòmica
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el 2018 és 
l’any euopeu 
del patrimoni 
cultural
l’any 2018 ha estat declarat Any europeu del 
Patrimoni Cultural. el Consell d’europa i 
del Parlament europeu celebren aquest any 
amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania 
envers la història i els valors europeus i re-
forçar un sentiment d’identitat comunitari.
TexT > REGiNA GiSPERt

Cal Ferrer de la Plaça tur isme

Les possibilitats culturals de Catalu-
nya són variades i permeten seguir 
el rastre des de l’home de Neander-
tal fa 8.000 anys fins a l’actualitat 
passant per l’època dels ibers, els 
grecs o els romans, així com pels di-
versos estils arquitectònics, com el 
romànic, el gòtic i el modernisme, 
entre d’altres, fins a arribar al mo-
ment actual.

L’Any del Turisme Cultural té com 
a repte posicionar la cultura com a 
eix clau i diferencial de la destinació, 
i en aquest desafiament el turisme hi 
tindrà un paper fonamental: fer va-
ler la cultura i contribuir a la seva 

sostenibilitat social i econòmica. 
És, doncs, un repte bidireccional en 
el qual la cultura potencia la singula-
ritat dels atractius turístics culturals; 
per la seva banda, el turisme vetlla 
per la sostenibilitat de la cultura.

El que dóna identitat a una destina-
ció, el que la caracteritza, és el seu llegat 
cultural: la llengua, els costums, les 
tradicions, l’arquitectura, la música, 
les arts, la gastronomia, la manera 
d’entendre la vida i tot allò que dife-
rencia un territori d’un altre. El llegat 
cultural de Catalunya es vol donar a 
conèixer d’una manera especial durant 
l’Any del Turisme Cultural 2018.

caldeS, compromèS amb la 
cultura 
Conseqüentment, des de tots els 
organismes supramunicipals, on 
Caldes està voluntàriament adherit, 
com l’Agència Catalana del Turis-
me, el Club de Cultura del Patronat 
de Turisme Costa Brava- Pirineu de 
Girona, l’Associació de Turisme de 
la Selva i el programa La Selva Cul-
tura, tenim el repte de posicionar 
la cultura de les destinacions tu-
rístiques com a tret diferencial.

 Caldes destaca per ser una des-
tinació turística culturalment molt 
activa. La música, l’art i d’altres ma-
nifestacions teatralitzades es fusio-
nen amb els nombrosos espais que 
el patrimoni arquitectònic caldenc 
ofereix per a l’expressió cultural, en 
un marc històric mil·lenari, des de 
l’establiment dels romans amb la 
fundació de la nostra estació balne-
ària. 

De llarga tradició musical. Aques-
ta riquesa ha estat canalitzada per 
diferents festivals i activitats de 
disciplines i entorns variats; d’entre 
aquestes manifestacions la més re-
putada és el programa dels Glopets 
d’Estiu que engloba concerts a les 
Termes Romanes, als jardins d’en 
Pere Vidal a la Biblioteca i al Parc 
de la Font de la Vaca.

aSSoCiaCiÓ de Comerç i ServeiS de CaldeS vols  ser  de  l’ assoc i ac ió?

A l’Associació de comerç i serveis de 
Caldes de Malavella creiem que la mi-
llor forma de tenir èxit és unir forces i 
col·laborar junts. En aquest escrit ens 
adrecem als comerços i empreses de 
serveis que no són socis de l’Associa-
ció perquè se’n facin i puguem així ser 
més forts i treballar plegats pel comerç 
al nostre municipi. 

Alguns dels avantatges de ser soci 
són la possibilitat que estigueu pre-
sents a la Guia comercial, en el nostre 
web i que pugueu oferir als vostres 
clients el servei de la Targeta comerç 
o les bosses reutilitzables que farem 
aquest any. La nostra associació tam-
bé publica anuncis a la premsa i a les 

xarxes socials promovent juntament 
amb altres municipis el comerç de la 
comarca de La Selva. 

Una altra via d’actuació són les 
campanyes puntuals aprofitant es-
deveniments locals (Carnestoltes, 
Fira de la Terra, Festa Major, Fira de 
l’Aigua i Nadal) o adherir-nos a ini-
ciatives d’àmbit comarcal o interna-
cional (Contes de comerç, Coneix la 
Selva, Qui té què?, la campanya soli-
dària, la jornada d’intercanvi a Sant 
Carles de la Ràpita, la Tour Retail a 
Oporto...). En aquest article us par-
lem específicament de les tres pri-
meres del segon bloc i deixem per 
propers números les altres.

concurS d’inStagram «co-
neix la Selva»
Es tracta d’un projecte que vol atrau-
re el públic més jove a través d’Insta-
gram per fer-li veure que a la botiga 
de poble i al comerç de proximitat 
pot trobar tot allò que necessita. El 
concurs consisteix en presentar 48 
imatges amb un determinat pro-
ducte que es pot adquirir en establi-
ments de la nostra comarca. La foto 
anirà acompanyada de preguntes 
i pistes que convidaran els partici-
pants a descobrir a quin municipi 
o establiment poden aconseguir el 
producte en qüestió. 

conte comerç i  territori
Aquesta iniciativa treballa amb els 
infants amb l’objectiu de reforçar 
els valors del patrimoni i del co-
merç local ja que ells seran els res-
ponsables en un futur de preservar 
les tradicions populars i l’activitat 
econòmica del municipi. En el cas 
del nostre municipi s’ha optat per 
treballar amb la Fira de la Malavella 
i la seva famosa bruixa. El punt de 
partida és un conte per pintar en el 
qual un família se’n va de compres a 
Caldes mentre explica la història de 
la Malavella. El conte es presentarà i 
es repartirà durant la Fira de la Ma-
lavella i posteriorment es treballarà 

a les escoles i a la Biblioteca a través 
d’un contacontes. 

qui té què?
Aquesta original iniciativa vol gene-
rar sorpresa al passejant pels nostres 
municipis. Els comerços decoraran 
l’aparador amb un producte que 
no té res a veure amb la seva oferta 
habitual i es presentaran de manera 
original també en altres carrers del 
poble. La campanya constarà de tres 
incentius: els premis a les millors 
decoracions d’aparadors, els vals de 
descompte per als compradors i un 
concurs a Instagram adreçat a com-
pradors que vulguin fer i compartir 
fotos fetes als aparadors. 

Ja veieu que l’Associació de comerç 
i serveis de Caldes de Malavella, 
sempre amb el suport de la Federa-
ció de Comerç de la Selva i l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella, tre-
balla de forma activa i creativa per 
potenciar el comerç i serveis locals 
i afavorir  així que els diners s’inver-
teixin en el nostre municipi i gene-
rin més riquesa per a tots. T’atrauen 
totes aquestes idees? En tens d’al-
tres? Si ets comerciant o ofereixes 
serveis i tens ganes de dinamitzar el 
teu negoci, contacta amb l’Associa-
ció i t’explicarem tots els avantatges 
que suposa ser-ne soci! Ens pots 
trobar a www.caldescomercial.com 
/ info@caldescomercial.com.

La campanya d’Instagram emmarcada dins 
el projecte «Coneix la Selva»

Vols ser de l’Associació?
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Caldes de Malavella és una pobla-
ció atapeïda de vestigis i patrimoni 
que evoquen l’important passat his-
tòric del municipi, i manté una rica 
tradició d’aplecs i festes que ha per-
durat al llarg del pas del temps.

Una mostra n’és l’Aplec de Sant 
Maurici que enguany celebra la 
seva 174ª edició coincidint amb el 
150è aniversari de l’ermita. Nota-
ble també és l’edició 69 de l’Aplec 
de la Sardana. I de més recent im-
plantació la Fira de l’Aigua, una 
fira sorprenent amb un brollador 
d’activitats vinculades a la tradi-
ció turística termal de Caldes i a la 
imatge de benestar que es vincula 
amb el nostre origen romà, i la Fes-
ta de la Malavella, un bon exemple 
de les noves tendències en matèria 
de turisme que subratllen l’èxit de 

les destinacions que aposten per a 
posar en valor la seva singularitat 
amb el desenvolupament del turis-
me d’experiències amb l’objectiu 
de donar a conèixer el patrimoni 
intangible i llegendari, en el nostre 
cas, caldenc. 

en relació al foment del patri-
moni el màxim exponent és la pro-
gramació estable de visites i rutes 
turístiques:

L’itinerari autoguiat dels indrets 
de Caldes recorre part d’aquestes 
traces històriques; pel Castell de 
Caldes (s.XII), el monument d’inte-
rès nacional de les Termes Romanes 
(s.I), les nombroses cases d’estiueig 
de principis del s.XX d’estil eclèctic, 
modernista o neoclàssic, l’ermita 
preromànica de Sant Grau (s. IX), 
l’església parroquial de Sant Esteve (àbsides romàniques s.XI, façana 

renaixentista s.XVI), les fonts d’ai-
gua termal a 56ºC,... Es tracta una 
població amb molta història i tot 
passejant pels carrerons és fàcil en-
cantar-se davant la finor exquisida 
d’unes sinuoses volutes o d’alguna 
finestra gòtica. Aquest mateix iti-
nerari de descoberta es duu a terme 
cada diumenge a les 11h de manera 
guiada per endinsar-se en el patri-
monipaleontològic, romà i llegen-
dari de Caldes amb degustació d’ai-
gua mineromedicinal de les nostres 
fonts termals.

Tot i això, com a experiència cul-
tural i cognitiva, les brillants visi-
tes teatralitzades, que se celebren 
els dissabtes dels mesos d’agost i 
setembre, resulten sempre indis-
pensables, però més especialment 
enguany declarat Any de Turisme 
Cultural.

Addicionalment a aquesta pro-
gramació actual de visites, des de 
l’Àrea de Turisme s’està treballant 
en la conceptualització, disseny i in-
terpretació de dues noves rutes; una 
primera que localitzi i senyalitzi els 
elements clau vinculats al patrimo-
ni modernista caldenc, i una segona 
de contingut literari que posicioni 
diferents espais del nucli antic amb 
personatges i episodis històrics i li-
teraris.

Un projecte turístic-cultural molt in-
teressant és l’itinerari d’autodescoberta 
del Vescomtat de Cabrera que comen-
çarà a caminar aquest 2018 coincidint 
amb l’Any del Turisme Cultural, que 
engloba tots els municipis que havien 
format part del vescomtat i també amb 
la participació de Caldes, Lloret i Sus-
queda. Aquest projecte d’interpretació 
del patrimoni i de la seva posada en 
valor busca posicionar una proposta 
turística capaç d’atraure nous públics 
i crear nous fluxos entre els munici-
pis per a promoure l’activitat cultural i 
econòmica entorn als recursos que s’hi 
vinculen directament o indirectament 
com seria el cas del Castell de Caldes, el 
Camí ral i la Creu de la Mà, i l’església 
de Sant Esteve.

El 24 de novembre celebrarem la 
4ª edició d’ El Gust de la Paraula, un 
projecte molt singular, d’hibridació 
100% turística i cultural, que marida 
literatura i gastronomia. Un projecte 
que pretén enfortir la promoció dels 
restaurants caldencs i la gastronomia 
local, tot apropant el visitant al patri-
moni municipal i potenciant l’activitat 
cultural amb l’objectiu d’incentivar la 
lectura als infants i adults. Durant tota 
la jornada, i una edició més, es gaudi-
ran de menús literaris als restaurants, 
d’ activitats per a nens, presentacions i 
signatures de llibres, concursos, música 
i bona companyia.

El nostre paisatge urbà 
s’enllaça amb el nostre 
llegat romà
Una de les grans experiències que es poden viure a Caldes està, com 
no podria ser d’altra manera, estretament vinculada amb les Termes Ro-
manes i tot el que simbolitzen; el balneari romà d’Aquae Calidae i la 
seva vessant terapèutica. La relaxació que es produeix en els centres 
termals, llegat directe del nostre passat romà, contribueix a reduir l’estrès 
i l’ansietat. A Caldes som referència pel que fa a les termes amb història 
i per això s’ofereixen moltes propostes des dels mateixos establiments ter-
mals que segur que poden fer despertar una gran passió pel termalisme 
atansant-nos a la recerca del benestar com a diferenciació de la nostra 
destinació respecte una altra. 

Aquest 2018 se celebra el 15è aniversari de les excavacions del 
Jaciment del Camp dels Ninots, un jaciment que està declarat com a Bé 
Cultural d’lnterés Nacional, a càrrec de l’equip d’arqueòlegs de l’Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Gracies a les tro-
balles, cada any, quan es descobreix el jaciment, el Camp dels Ninots 
obre grans portades de mitjans de comunicació i desperta l’ interès d’es-
tudiosos i curiosos que omplen cada una de les visites guiades que s’hi 
duen a terme. Fruit d’aquest interès cada any més evident l’any 2016 
es va editar un fulletó amb un itinerari autoguiat que des de la Plaça de 
l’Església recorre la ruta fins a l’arribada del jaciment on s’hi està duent 
a terme un important projecte de socialització amb plafons informatius i 
reproduccions a mida real, donant valor turístic a aquest importantíssim 
recurs patrimonial.

El passat 18 de maig el jaciment va ser objecte de la visita d’una 
trentena de vulcanòlegs d’arreu del món participants, tots ells, de la 7ª 
edició del congrés mundial Maar Conference, enguany amb seu a Olot. 
També és la portada de les Jornades d’Arqueologia de les comarques 
de Girona que organitza el Museu d’arqueologia de Girona els dies 1 
i 2 de juny.

Aprofitem per a recordar que les Jornades Europees de Patrimoni que 
se celebraran els dies 12-13 i 14 d’octubre a Catalunya són la festa del 
patrimoni en la que diferents municipis catalans organitzaran un seguit 
d’activitats gratuïtes per a tots els públics: els palaus, els castells, els 
monestirs, les fàbriques, els jardins històrics i altres espais patrimonials 
relacionats amb la natura, obriran les seves portes perquè els ciutadans 
gaudeixin de visites gratuïtes i oferiran activitats per donar a conèixer 
en profunditat el seu patrimoni comú, la millor manera d’aconseguir la 
implicació social en la seva salvaguarda i valoració. Estigueu atents a 
les activitats que es programaran a Caldes!
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L’Ajuntament promociona la 
població a la Catalunya Nord
es fa publicitat a les revistes Cap Catalog-
ne, Culturae, l’indépéndent i Magazine. 

Des de les àrees de turisme i de comunicació de l’Ajun-
tament, coincidint amb l’arribada de la Setmana Santa 
i la primavera, s’ha iniciat una campanya de promoció 
turística enfocada al públic de la Catalunya Nord, sota 
l’eslògan “Caldes és benestar” en la que es mostren di-
verses experiències que es poden viure a Caldes: circuits 
termals (balnearis i fonts), banys de boscos  terapèutics, 
inspirats en  els shinrin-yoku del japó, rutes de sende-
risme i BTT amb més de 150 km senyalitzats, visites 
guiades, i el gaudi d’una acurada oferta gastronòmica 
amb la Cuina Termal.
Amb el mateix eslògan que en anteriors campanyes 
amb el que es posava èmfasi a la destinació turística 
com a un indret indispensable per a qui busca el ben-
estar en les seves escapades; des de la balneoteràpia,  la 
gastronomia, l’esport,  el viure de l’aire lliure o el turis-
me actiu... la campanya d’enguany fa un pas més i vol 
transmetre sensacions i exhibir emocions. No es trac-
ta només de demostrar el que hi ha a Caldes sinó que 
també es vol ensenyar el què s’hi pot fer amb una clara 
connotació emocional.
El major nombre de turistes que arriben al nucli de Cal-
des són provinents del principat i de l’estat espanyol, 
però el repte cabdal és aconseguir apropar més gent des 
de la Catalunya Nord, oferint propostes atractives als 
nord-catalans amb temps lliure i poder adquisitiu alt.
L’aposta  municipal és pel turisme de qualitat, constant 
al llarg de tot l’any, interessat per la cultura, el patrimo-
ni, la tranquil·litat i l’art del “saber viure”, sempre advo-
cant accions per a mantenir l’harmonia entre la pobla-
ció de dret i els turistes.
 

Cal Ferrer de la Plaça comun icac ió

Civisme

aQUae Calidae a  punt  de  solFa

si en la meva anterior 
col·laboració a l’Aquae, us 
parlava de la lamentable 
pèrdua d’algunes bones 
costums, en aquesta edi-
ció deixeu-me reblar un 
xic més el clau per tractar 
d’una altra xacra de la nos-
tra societat actual que hi 
està molt directament re-
lacionada: la manca de ci-
visme. 
TexT > ANtONi MAS

Si algun dels amables lectors te la 
costum de passejar per la Rambla, 
ja cal que vagi en compte, perquè és 
fàcil que torni a casa amb un pre-
sent bastant molest i desagradable 
enganxat a la sola de la sabata. Mal-
auradament, la Rambla no funciona 
excessivament com a passeig de vi-
anants, però en canvi –conseqüèn-

cia lògica de la presència de tants 
d’arbres- s’ha convertit en un dels 
llocs ideals per treure a passejar els 
gossos. No hi hauria pas res a dir si 
tothom tingués cura de les obliga-
cions que això comporta, però els 
resultats, prou evidents, demostren 
que el civisme d’alguns amos està, si 
fa no fa, a l’alçada del dels animals 
que passegen. O potser hauríem de 
dir pitjor, perquè dels amos caldria 
esperar-ne quelcom més que de les 
bestioles.

A l’estiu quan els arbres tenen fu-
lles, el risc no és tan elevat, ja que 
la brigada municipal -principal-
ment l’eficient Pere- te molta cura 
en recollir les que cauen i, de pas-
sada, manté el passeig net i en con-
dicions. Però a l’hivern és una altra 
història. La brigada s’ocupa de treu-
re les males herbes, que en aquell 
temps triguen a créixer i les necessi-
tats fisiològiques dels gossos, junta-
ment amb la mala educació d’alguns 
amos, fan de les seves. 

Llevat d’aquesta excepció puntual 

dels regalets dels gossos, la Rambla 
presenta un magnífic aspecte que 
motiva els elogis de la gent del poble 
i dels forasters que ens visiten. Amb 
això vull aclarir que la meva queixa 
no va pas adreçada a l’Ajuntament 
-és evident que la brigada no pot 
pas anar constantment darrere els 
gossos- sinó als mal educats que no 
son conscients de les obligacions 
que comporta el fet de tenir un ani-
mal de companyia, tant de cares a la 
convivència amb els veïns com per 
respecte al mateix animal.

No vull acabar sense manifestar 
el meu agraïment a les persones 
que, contràriament al les que feia 
referència, fan us de la bosseta 
d’escombraries demostrant el seu 
civisme i bona educació. Potser 
serà qüestió d’acostumar-se a feli-
citar-los i, a la vegada, increpar els 
deixats que embruten la Rambla. A 
aquests darrers els hi hauríem de 
preguntar si son ells que passegen 
els gossos o si els gossos els passe-
gen a ells. 
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Vichy vs Vichy 
Catalan 

Dans l’Espagne fermée de Franco, le Vichy Catalan restait cantonné sur ses terres et son appellation ne se trouvait pas, de ce fait, en concur-rence avec son eau française homo-nyme. Désormais, la fi rme catalane a l’obligation, sur le marché fran-çais, de commercialiser son eau sous l’acronyme VCH, qui suggère le nom sans l’écrire.

À 
mi-chemin entre la Costa Brava et la Serra des Guilleries, s’étend la jolie sta-tion balnéaire de Caldes de Malavella, connue de-puis l’antiquité pour la qualité de ses eaux qui sortent de terre à 60°. 

Le miracle des sources
Proches de la Via Augusta, les sources ont séduit les Romains, qui, les premiers, ont construit ici des thermes superbes tout en baptisant la ville Aquae Ca-lidae (eaux chaudes). La piscine 

était entourée de petites cabines de massage comme dans nos centres actuels de balnéothéra-pie ! Une nécropole paléochré-tienne et la persistance de traces de remparts le prouvent, plus tard, le Camí Reial, la route natio-nale de l’époque, a repris le tra-cé de la Via Augusta et assuré le renom et la prospérité de la ville alors scindée en deux noyaux et deux châteaux. Un temps, les sei-gneurs du lieu ont jalousement gardé pour eux une des sources bienfaisantes, avant de laisser l’hospice l’utiliser. Dès 1840, dans la foulée des premiers mou-vements hygiénistes qui lancent 

Un green au top
Le PGA Golf de Catalunya fait partie des dix meilleurs parcours 
de golf en Europe. Il est candidat pour accueillir l’édition 2022 
de la Ryder Cup, à savoir le troisième événement médiatique 
du monde, opposant joueurs européens et américains devant 
500  millions de téléspectateurs. Un parcours magnifi que com-
plété par un Pitch and Putt.              www.pgacatalunya.com

       Route des  
Fontaines

Caldes est une histoire d’eaux. Les fontaines froides ou chaudes (60°), dessinent non seulement les pay-sages, mais aussi une histoire de l’architecture locale, notamment noucentiste et moderniste. Font de la Mina ou Raig d’en Mel, Font dels Bullidors, Font de Sant Narcís, Font de la Vaca, Font del Càntir, la routedes fontaines vous attend.

Né du miracle des eaux, protégée par la Montagne des Guilleries, Caldes de 

Malavella tutoie toutes les forces de la nature.

Merveilleuses sources

Caldes de malavella

Coup de cœur
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la mode des villes d’eaux, Caldes 

de Malavella voit apparaître des 

maisons neuves, des jardins, des 

parcs et des promenades ombra-

gées, pour ceux que l’on n’appelle 

pas encore les curistes, d’autant 

que la gare nouvellement installée 

permet un accès direct aux cita-

dins et estivants. Les sources sont 

exploitées en deux établissements 

thermaux, les établissements Prats 

et les établissements Vichy. Ces 

derniers sont producteurs d’eaux 

minérales célèbres dont les unités 

d’embouteillage se trouvent sur le 

territoire communal. La grande his-

toire de la station est en marche et 

elle commence par une véritable 

floraison architecturale. 

Verdure et architecture

Le long des rambles Recolons et 

d’En Rufi, les maisons rivalisent de 

beauté et leurs architectes de créa-

tivité. Les styles phare de la Cata-

logne du tournant du XXe siècle 

sont largement représentés : au-

daces modernistes de formes et 

de matériaux et équilibre plus 

sobre du noucentisme président 

à la construction de petits chefs-

d’œuvre entourés de jardinets, dé-

corés de céramiques, de balcons 

ouvragés, de pignons et de redans. 

Les larges avenues sont bordées de 

platanes hauts. Le parc, qui abrite 

la Fontaine de la Vache, compte 

des arbres magnifiques dont cer-

tains sont classés et constitue une 

véritable oasis pour les prome-

neurs. Parmi les cinq sources de 

Thermes de Sant Grau

Tout près de l’ermitage médiéval, les thermes romains de Sant Grau 

sont la partie la mieux conservée de l’antique Aquae Calidae. Les 

tuyauteries et la piscine centrale sont quasiment intactes. Tout au-

tour des cabines équipées de baignoires permettaient des hydromas-

sages à base d’huiles essentielles. Un vrai centre de wellness.
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Caldes, deux ont été découvertes en asséchant un pré marécageux. La première a été ouverte au pu-blic en libre accès, la seconde ap-partient à Vichy. 

Écrin vert
Dans le vieux village, l’église du XIe siècle est l’un des rares ves-tiges médiévaux qui subsiste, mais l’ensemble dégage un charme puissant et le succès des établis-sements thermaux ne se dément 

pas, car ils ont su s’adapter aux nouvelles exigences d’un public qui privilégie les séjours courts, denses et haut de gamme. Dans son cadre de verdure, Caldes de Malavella est l’écrin idéal de va-cances naturelles, sportives, axées sur le bien-être et la tranquillité d’esprit.

Camp dels ninots
Situé dans un ancien cratère de 500 m de diamètre,  ce gisement paléontologique date du pliocène inférieur et prouve la présence d’hominidés il y a plus d’un mil-lion d’années, dont subsistent des traces d’industrie lithique. Les formes anthropomorphes des pierres d’opale ont donné son nom au site.

Gastronomie
Le plat phare est le canard aux sal-sifis, le légume totem de la Selva. On trouve aussi d’excellents pieds de porc gratinés et de la perdrix au chou, hommage aux valeurs bien rurales de l’arrière-pays où trônent encore des mas anciens. Un curieux contrepoids à la so-phistication inhérente aux sta-tions thermales.

                 Des établissements   
de grande classe

Qu’il s‘agisse des établissements Prats ou des établissements Vichy Cata-
lan, Caldes de Malavella dispose de deux centres de balnéothérapie de très 
grande classe, offrant, outre des équipements de premier niveau, des condi-
tions d’hébergement et de restauration haut de gamme, dans la grande tra-
dition de la station, déjà connue et appréciée des patriciens romains. 



El Racionalisme és un moviment 
que tal vegada no té l’abast i ampli-
tud cultural dels que hem parlat en 
articles anteriors. Val a dir, però, 
que en Arts Plàstiques es donen 
moviments parcialment concor-
dants com seria tot allò que té el seu 
màxim exponent a la Bauhaus (nOta 

1). Aquest corrent cal definir-lo com 
un retorn a l’ordre i a la simplicitat 
que a casa nostra ja havia prefigu-
rat el Noucentisme. Tal vegada per 
això, molts dels arquitectes catalans 
que varen començar la seva obra en 
l’etapa noucentista es varen abo-
car al Racionalisme 
com seria 

el cas de Durán i Reynals. El gran 
pensador-creador d’aquest corrent 
arquitectònic va ser l’arquitecte su-
ïs-francès conegut amb el nom de 
Le Corbusier.

Malauradament i com passa so-
vint, una cosa son els màxims teò-
rics de qualsevol disciplina i una al-
tra la seva concreció pràctica. Així 
moltes de les obres que assumim 
com a racionalistes ho són pel que 
fa al disseny de façanes i elements 
accessoris, però no passarien la pro-
va del cotó pel que fa a l’axioma del 
corrent, consistent en aixecar unes 

estructures orientades a obtenir 
superfícies diàfanes i en l’ús 

d’un nombre mínim d’ele-
ments. Això combinat 

amb la desaparició 
de les parets 

m e s t r e s 
tan in-

t e -

riors com 
exteriors permet espais amplis i 
modulables, orientats a cobrir les 
necessitats dels usuaris. Prop de 
nosaltres, a Tossa, tenim un exem-
ple d’arquitectura racionalista en la 
Casa Acerbi situada al costat de la 
Vil·la romana dels Ametllers.

Pel que fa a l’Emili Blanch, i en-
sems a l’exercici de la seva professió, 
va ser nomenat President de la Co-
missió Provincial de Monuments 
durant la Guerra Civil. Probable-
ment per això, i malgrat que, entre 
d’altres va salvar l’Església de Cas-
telló d’Empúries, va ser represaliat, 
i en tornar de l’exili l’any 1947 no se 
li va permetre exercir durant molts 
anys. En el seu exili a Mèxic va crear 
bona part de la seva obra més inte-
ressant i més pura. A Figueres, però, 
tenim diverses mostres dels seu tre-
ball més purament racionalista com 
ara La Catequística ( iMatGe 1, nOta 2). 
S’ha d’esmentar també que va for-
mar part del grup d’arquitectes que 
varen formar el GATPACC entre els 

L’obra de l’emili Blanch 
i Giralt a Caldes i el 
racionalisme
Com ja vàrem avançar en l’article dedicat al Noucen-
tisme, en aquest article parlarem del racionalisme i 
d’un dels seus màxims exponents a les comarques gi-
ronines: l’emili BlANCH i GirAlT nascut a la Pera 
el 1897. l’emili Blanch va ser Arquitecte Municipal de 
Caldes de Malavella als anys trenta. Cal tenir present 
que la figura de l’Arquitecte Municipal d’aquelles èpo-
ques no té res a veure amb les obligacions i condicio-
nants d’un Arquitecte Municipal d’avui en dia.
TexT > MARtí BOScH fARRERÓ ImaTges > SuBiRAH

aQUae Calidae noucent i sme

2

3

1

Nota 1/Aquesta escola alemanya fundada el 1919 ((en 
la que varen ser ensenyants arquitectes com ara Walter 
Gropius i Mies Van der Rohe (autor del pavelló alemany 
situat a Montjuïc, BCN) o pintors com ara VassilyKandins-
ky)), va ser una gran impulsora de nous corrents com ara 
l’abstracció en plàstiques; i els arquitectes esmentats varen 
ser (abans de ser foragitats pels nazis, que varen tancar 
l’escola) grans introductors de les estructures de formigó 

armat i dels murs pantalla, paradigma de la tipologia de 
l’arquitectura racionalista.
Nota 2/ Pel que fa a la fotografia de la Catequística es 
reprodueix amb l’autorització del COAC (delegació de 
Girona). Fotografia de Xavier Torner, Figueres 1996. Arxiu 
Històric del COAC, r. 3731.
Nota 3/Les fotografies de les imatges 2, 3, 4 i 5 les deguem 
a la col·laboració de l’artista Esteve Subirah.

4 5
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quals podem esmentar pel nivell de 
coneixement que va assolir a casa 
nostra i als Estats Units, en Josep 
Ma. SERT, autor entre altres obres 
de la Fundació Miró de Barcelona.

A Caldes, podem donar per certa 
la seva autoria de tres obres i com a 
molt possible una quarta. Les certes 
les tenim a l’Avinguda del Dr. Furest 
núm.63 ( iMatGe 2, nOta 3) i núm.87 
( iMatGe 3). Una observació acurada 
ens farà veure que si bé han sofert 
modificacions que les desvirtuen, 
la composició de la façana, l’accés, 
i fins i tot els laterals, ens permeten 
definir-les com a bessones. En la del 
número 63 s’hi ha afegit una estra-
nya construcció al teulat en forma 
de galeria continua d’arcs. A la del 
número 87 el canvi que sembla clar 
que va sofrir és la modificació de les 
finestres. A la façana principal per 
donar forma arquejada als dentells, 
i les laterals han estat reformades 

per posar-hi persianes enrotllables. 
Si la llum del moment hi ajuda es 
veuen les marques de l’arremolinat 
que recobreix les caixes de persia-
na. Podem fer aquestes suposicions 
per contrast amb edificis que l’Emi-
li Blanch havia projectat en altres 
llocs abans i per la mateixa època, 
que apunten clarament a un estricte 
ús de la línia recta en tot el disseny 
de façanes, i alhora abunden en l’es-
cassetat d’elements decoratius. 

Aquests dissenys prefiguren obres 
posteriors com l’esmentada Catequ-
ística de Figueres. En aquest sentit 
podem citar també la que va ser la 
seva vivenda particular a Girona 
situada al carrer Bernat Boadas 6, 
cantonada Ramón Turró que va ser 
seu de la Creu Roja durant molts 
anys.

El tercer edifici de Caldes que es 
deu al seu treball, és la vivenda de 
la família Guilayn situada al car-

rer Mas Ros numero 6 ( iMatGe 4). 
La família té una còpia d’un plànol 
signat per l’autor trobat a l’Arxiu 
Municipal. També existeixen foto-
grafies antigues que mostren la fa-
çana sense els testos ornamentals de 
la barana del teulat. 

La quarta vivenda de la que a dia 
d’avui no es pot afirmar amb certe-
sa que fora dissenyada per l’Emili 
Blanch seria la popularment cone-
guda com la Casa del Francès o bé 
Can Pelluch ( iMatGe 5).

Sembla que hi havia hagut una 
altra construcció que va ser ender-
rocada i de la que no en tenim in-
formació precisa. 

Per AmPLIAr AQUeSteS 
INformACIoNS 
Podeu consultar el Catàleg de béns 
culturals d’interès local de Caldes de Ma-
lavella https://ca.wikipedia.org/wiki/
llista_de_monuments_de_caldes_de_ma-
lavella. 
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La torre roja, un monument 
funerari romà ran la Via 
Augusta?
A partir dels capbreus del segle XViii es coneixia l’existència a les proximitats de 
Caldes, prop de l’era d’en surroca, d’una zona coneguda com la Torre roja, però 
on estava situada? i sobretot, què era aquesta enigmàtica torre que li donava nom?

TexT > MARc MARtíNEz i cOMAS

Tot i que els documents del se-
gle XVII i XVIII ja estan escrits 
amb una bona cal·ligrafia i un 
català força correcte, són feixucs 
i a vegades localitzar les finques 
mes petites es fa molt compli-
cat. En el Llevador de rendes del 
Marquès d’Aytona de 1737 que 
es conserva a l’Arxiu Comarcal 
de la Selva trobem diferents de-
clarants amb finques en un pa-
ratge anomenat Torre Roja que 
per les afrontacions situem en la 
zona compresa al nord del nucli 
i entre aquest, la urbanització de 
Can Solà i Can Porcell. 

Però és fins cap al final, a la pà-
gina 212, on trobem la declara-
ció d’en Pere Viola, sastre de la 
vila de Caldes de Malavella, que 
confessa “a sa Exa. duas vessanas 
de terra cultivas, (...) anomenada 
La Torre Roja, y en dita pessa de 
terra es construïda una torre di-
rruida, y avui se anomenen ditas 
dos vessanas la Feixa de la Font, 
afrontant á Solixent ab lo camí Rl 
qui va de Caldes a Girona, á Mig-
dia part amb dit camí y part amb 
honor dels hereus d’en Pere Vives, 
a Ponent semblantment amb dit 
Vives y á Tramuntana amb honor 
de Francisco Vernis.” Amb aques-

tes afrontacions i les dels veïns 
podem localitzar sobre el terreny 
aquesta   feixa, just al final del 
carrer de Girona i un croquis de 
les propietats de tot aquest sec-
tor d’aquesta mateixa època que 
es conserva en el Fons Solterra 
de l’Arxiu Històric de Girona ens 
ho acaba de confirmar. Els Vio-
la foren una família de sastres 
que visqueren a Caldes almenys 
des de finals del XVII i fins al 
XIX, tenien la casa a la plaça de 
l’Ajuntament on el fill d’en Pere, 
en Pau Viola, hi feu importants 
reformes tal com es veu a la llin-
da que encara es conserva. Des-
coneixem l’evolució de la família, 
però els actuals propietaris de la 
casa encara són propietaris de la 
part del camp que no s’ha urba-
nitzat.

Llinda de la casa dels Viola a la Plaça de 
l’Ajuntament amb la inscripció 
“Pau Viola me fessit 1753”.

SItUACIó De LA 
feIxA ProPIetAt 
DeLS VIoLA
Croquis del segle XVIII i 
fotografia actual.

aQUae Calidae h is tòr i a

Però hi ha un altre document 
que ens ajuda una mica més a sa-
ber què podria ser aquesta enig-
màtica torre. El 1876, Francisco 
Arró i Triay, metge, aconseguí 
l’accèssit en el concurs de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Cata-
lunya amb el treball: “Estudio 
topográfico-médico de la villa de 
Caldas de Malavella en la Provin-
cia de Gerona, Partido de Santa 
Coloma de Farners”. En aquest 
estudi el Dr. Arró, a banda de 
descriure la situació higiènica i 
sanitària, fa un breu però inte-
ressant resum de la història de 
la vila i en un paràgraf ens diu: 
“En las lomas inmediatas existen 
edificios que se conocen tendrían 
mucha importancia en aquella 
época. Poco tiempo hace que en 
la Torre roja, que así se llama el 
edificio que ocupa la loma del 
N., practicando algunas excava-
ciones descubrieron un sepulcro 
romano que aun contenía restos 
humanos; pero que la ignorancia 
lo destruyó todo, sin que al llegar 
un inteligente que tuvo noticia del 
hallazgo, pudiese recoger tan pre-
cioso monumento de la antigüe-
dad romana.” Encara en un altre 
punt ens diu: “Esta población está 
rodeada a corta distancia por pe-
queñas colinas. A la parte N. hay 
la de la Torre roja; al NE. la lla-
mada Palau; al E. el Puig de las 

forcas derivándose estos nombres 
de los magníficos edificios que en 
otros tiempos existían en dichos 
puntos, los cuales contribuían sin 
duda á dar mayor importancia a 
la población de Caldas; al S. las 
Mateuas; al SO. San Mauricio y 
al O. el Puig de las Animas o de la 
Malavella.”

Aquesta és l’última referència 
que hem trobat d’aquesta edi-
ficació i no sabem quan va ser 
enrunada. Per tant, sense cap 
intervenció arqueològica ni cap 
més descripció, es fa difícil sa-
ber les característiques d’aquest 
monument desaparegut. A més, 
en dir-nos que se situava en una 
“loma o colina” podria ser que es 
localitzés en el punt més elevat 
del camp, precisament on ara hi 
ha les naus construïdes. 

Tot i així, aquesta breu descrip-
ció del Dr. Arró, podem suposar 
que es podria tractar d’una torre 
sepulcral romana semblant a les 
que encara es conserven al nos-
tre país. Aquests monuments, tot 
i que amb una estructura molt 
semblant, són construïts amb 
materials molt diferents en fun-
ció del que proporciona l’entorn: 
de pedra calcària ben escairada, 
la Torre dels Escipions, amb pe-
dres granítiques irregulars a Llo-

ret o amb morter de calç i pedra 
volcànica a Vilablareix. El mateix 
nom de Torre Roja podria ser 
que fes referència als materials 
amb què va ser construïda, tant 
la de Vilablareix com la de Lloret 
tenen una franja de rajols ver-
mells. Podria ser que la torre de 
Caldes fos construïda tota ella o 
gran part amb totxos d’argila que 
li conferissin el color vermellós 
com les que es troben als afores 
de Roma, ran la Via Àpia i prop 
les catacumbes de Sant Calixte.

La seva ubicació tampoc seria 
casual, estudis recents tornen a 
situar la Via Augusta romana en 
el Camí Antic de Girona a Caldes 
(actual carrer de Girona i Camí 
de Can Solà) i els romans solien 
incinerar els seus morts i diposi-
taven les cendres en tombes molt 
elaborades a banda i banda de les 
principals carreteres que sortien 
de les ciutats. Segurament a Cal-
des també passava així i un bon 
exemple és la làpida funerària 
trobada dins l’església o, més tar-
dana, la necròpolis paleocristia-
na del carrer Sant Esteve.

treS exemPLeS De torreS 
SePULCrALS romANeS CA-
tALANeS
(la torratxa de Vilablareix, reconstrucció 
del sepulcre romà de Lloret i la Torre dels 
Escipions de Tarragona) i una torre sepul-
cral als afores de Roma, ran la Via Apia.
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La caldenca mariona 
figueras Barceló, 
comença una nova 
etapa a Gambia
La Mariona m’aclareix que no és ben bé un 
hotel, sinó una “Guesthouse”(Casa d’hostes). 
És una casa confortable que acull els visi-
tants.  Avui volem conèixer l’aventura personal 
d’aquesta convilatana  nostra que es va for-
mar per a treballar a una llar d’infants i que 
ha plantat arrels a aquest país de l’Àfrica.
TexT > MAtEu ciuRANA

Hauré de començar per preguntar-te com vas anar 
a parar tant lluny.
Jo treballava en una llar d’infants a Can Gibert del Pla, 
allà hi vaig conèixer una família gambiana, que puc 
considerar la meva segona família. La mare, després de 
15 anys de no visitar el seu país d’origen, va programar 
un viatge, en el qual vaig tenir l’oportunitat d’acompa-
nyar-la. I aquí va començar tot.

vas anar de visita i t’hi vas quedar.
A la primera visita, ja em vaig enamorar del país i de 
la seva manera de viure, tot sembla més fàcil. A partir 
d’aquí, sempre que tenia vacances m’hi escapava uns 

quants dies, fins que vaig tenir la gran sort de trobar la 
manera de guanyar-me la vida i poder-m’hi instal·lar. 
Actualment, visc amb la meva parella i la meva filla, i 
vinc a Caldes a visitar la família sempre que puc.

com és el dia a dia en un país africà del que en 
sabem poc?
Gambia és un país situat a l’Africa occidental, és molt 
petit (2.000.000 habitants ) i tothom es coneix. L’ano-
menen la costa del somriure, ja que la gent tot i tenir 
menys que nosaltres és feliç. El nivell de vida és més 
baix i queda molt per desenvolupar, però el dia que tot 
això canvi perdrem l’escènica de l’Africa.
Viuen sense rutines, com ells diuen “vosaltres teniu el 
rellotge i nosaltres el temps”. Si les coses no es fan avui 
es fan demà i sinó demà passat. Endinsar-te en els seus 
mercats amb les seves teles, espècies, olors, colors,..... o 
anar a comprar peix a les platges de Tanji i Backau, són 
exemples clars de un dia a Gambia.

un indret del món feliç.
El somriure de la gent és una meravella, com ja he dit 
anteriorment l’anomenen La costa del somriure . Viuen 
al dia, amb molta relació familiar i es conformen amb el 
que tenen. Una cosa molt maca és la normal convivèn-
cia i respecte entre la majoria musulmana i els cristians. 
Viuen sobretot de l’agricultura i la pesca i cada cop més 
del turisme. 

aQUae Calidae ca ldencs  p e l  món

i com et vas fer amb la casa 
d’hostes?
Vaig llogar una casa que anterior-
ment, la gestionava una ONG espa-
nyola, per allotjar-hi els voluntaris. 
És una casa acollidora, que disposa 
de tots els serveis, i conserva trets 
característics de l’Àfrica.  Està si-
tuada a Fajara ( a 20 km de la Ca-
pital, Banjul), a prop de les grans 
superfícies (supermercats, bancs, 
oficines,...) i també molt a prop de 
la zona turística de Senegambia, així 
mateix el meu barri es troba en una 
zona residencial molt tranquil·la.

Àfrica s’està incorporant internet 
i la vida en xarxa.
Hi ha mancances prioritàries, però 
per a ells el més important és poder 
tenir un mòbil i connexió a inter-
net. A vegades ens costa d’entendre, 
però les seves prioritats són molt 

diferents a les nostres, ja que viuen 
el dia a dia.

doncs, ja ho sabem. gàmbia és 
un país per a descobrir i hi tenim 
el Sarawally guesthouse de la 
mariona per a fer-hi estada.

aQUae Calidae ca ldencs  p e l  món

Jo treballava en una llar 
d’infants a Can Gibert 
del Pla, allà hi vaig co-
nèixer una família gam-
biana, que puc consi-
derar la meva segona 
família.
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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



el paper dels adults, ja siguin educa-
dores, mestres, família.... és educar 
i ensenyar als infants però, al mateix 
temps, cal que nosaltres no deixem 
mai d’aprendre. necessitem avançar 
amb la societat, per tant,ens hem de 
reciclar i actualitzar contínuament. a 
la llar intentem de mica en mica anar 
introduint noves tècniques, nous recur-
sos, noves idees... però el que mai 
canviarem serà la nostra  essència de 
que els infants aprenguin amb  il·lusió.

aquest curs ,una de les novetats, ha 
estat introduir la llengua anglesa,una 
proposta feta per part de  l’ aMpa.

en un principi, sabíem quin seria 
el resultat però, després d’uns mesos, 
hem de dir que l’experiència és fan-
tàstica, més del que ens pensàvem. 
evidentment ,cal destacar la profes-
sionalitat i l’entusiasme de la carla 
(Kids&us) que des d’un primer mo-
ment va saber captar l’atenció dels 
infants .cada vegada  l’ interès va en 

augment ja que a cada sessió porta 
nous materials, noves cançons,titelles 
i noves  històries. Quan ve ,la  rebem 
amb un “hello” i li diem fins a la prò-
xima amb un “ bye bye”.també , ja 
coneixem noms de fruites, animals i 
colors. però, sobretot, ho estem apre-
nent tot rient, ballant i gaudint.

de moment és mensual però ja es-
tem treballant-hi perquè el curs vinent 
sigui setmanal. tenim moltes ganes 
d’aprendre.

aquest escrit me’l reservava per l’úl-
tim aquae de l’any escolar... i sem-
bla que ha arribat el moment, ja 
que pel proper, haurem fet “traspàs 
de poders” a la nova ampa i haurà 
acabat la nostra legislatura.

escric a títol personal, com a actu-
al presidenta, per explicar-vos què 
ha suposat formar part de l’ampa.

ser de l’ampa no és res del que 
pot semblar en un primer moment. 
Quan ets pare/mare novell, t’acos-
tumes a voler implicar 100% acti-
vament en tot el que faci o tingui 
a veure amb el teu fill/a i d’aquí 
que acabis sent president/a, no per 
vocació, ni per tenir més dots de li-
deratge  que cap altre, sinó per fer-
ho a la palleta més curta i ésser-ne 
“l’afortunada”. tampoc pot ser tant 
difícil enganxar gomets, no...? 

ingènua de mi, que no només era 
això, sinó també descobrir lo pode-
rós que et sents amb una pistola de 
silicona calenta!!! Hem enganxat 
gomets, oueres, hem pintat amb es-
prais, retallat tot lo retallable: pops, 
boles de nadal, peixets, màscares 
de la Malavella, pètals de flors, lle-
tres, números, etc... Hem treballat 
infinitat de materials diferents: pa-
per, cartró, cotó, fusta, goma eva, 
llapissos de colors, llana, etc... i 
hem tocat tot tipus de programes in-
formàtics: word, excel, correu elec-
trònic, dropbox, photoshop, etc...

amb tot això, sapigueu que no-
més per ser d’una ampa et convali-

den dos anys d’estudis a l’escola de 
belles arts!!

ens n’han passat mil i una, i hem 
viscut, com diu la pel·lícula, somriu-
res i llàgrimes.

com us quedaríeu vosaltres si, 
al girar la cantonada d’un carrer 
qualsevol de Girona, us adoneu 
que us heu deixat sobre una cadira, 
en la terrassa d’un bar, un maletí 
amb més de 2000€ en loteria de 
nadal?? ni usain Bolt corria més 
que la meva companya aquell dia!! 
(només això et garanteix una pla-
ça al proper Marathon des sables, 
anna)

Quina cara us quedaria quan 24 
hores abans de sant Jordi, us ado-
neu que us heu deixat les roses fetes 
a mà amb una feinada de por, dins 
un avió? (curs de tripulant de cabi-
na també convalidat, lidia)

com gestionarieu la pressió de 
fer un curs accelerat de photoshop, 
quan no saps ni per on començar, 
per retallar la cara de 90 nens i ne-
nes, molt macos tots, això sí, però 
cadascún amb un cabell per aquí o 
per allà que, fos per tu, raparies a 
zero només per l’ocasió? (Gràcies 
altre cop per la paciència, cèlia; sé 
que va ser dur)

i tot això amb el temps sempre 
enganxat al cul, parlant malament, 
perquè tots/ totes treballem (dins i 
fora del territori; que t’ho expliquin 
a tu, eh, itziar...), i tenim fills, i roba 
que rentar, i familia que visitar, i ne-

veres que omplir, i la mala costum 
de voler dormir!

en fi... que la intenció inicial 
d’aquest escrit era animar a futurs 
pares/mares a fer-se de l’ampa i 
ara m’adono que potser el que he 
fet és espantar-los... no tingueu 
por! ser de qualsevol ampa val molt 
la pena per dues raons:

la primera: saber que en algun 
moment hem arrencat un somriure a 
1 sol nen/a.

la segona: conèixer gent que val 
tant la pena com l’anna, la itzíar, 
la lidia, la cèlia, la Miriam, la so-
nia, l’emma, la Marta, la Marina, 
la Gemma, en david, l’anna, l’al-
bert, la Judith, la vanessa, en Ma-
nuel, la Flor... i tanta altra gent que 
pel simple fet d’haver tallat una sola 
castanya, haver fet una coca, o ha-
ver-nos enviat un mail d’agraïment 
per la feina feta, mereixen tant com 
la resta ser esmentats!!

Mil gràcies a tots i totes per fer 
d’aquest any, un d’inoblidable. 

especial menció també a l’equip 
educatiu de la llar, que ha de “ba-
tallar” amb una nova ampa cada 
dos anys i tampoc deu ser fàcil... 
un plaer coincidir amb totes vosal-
tres, noies.

Benvinguda nova ampa: cafeïna 
i valeriana, és tot el que necessita-
reu!

Fins ben aviat!!
presidenta ampa llar infants ni-

nots 2017/2018!

Aprenem  dia  a  dia

eNSeNYameNt e ls  n inots

a M pa  l l a R  d ’ i n Fa n t s  e l s  n i n O t s

l l a R  d ’ i n Fa n t s  e l s  n i n O t s

Cafeïna i valeriana

Recordant com si 
fos ahir
TexT > PAulA PADillA i ANNA EStEVE

cada any hi ha un grup que mar-
xa de l’institut, i ara ja ens toca a 
nosaltres. la veritat és que sembla 
mentida que ja faci quatre anys que 
vam començar 1r, perquè ho recor-
dem com si fos ahir.

així, amb la idea de fer una última 
activitat tots els que hem format part 
d’aquest camí junts, els alumnes de 
4t vam estar organitzant el nostre vi-
atge de fi de curs, amb l’ajuda dels 
professors. entre tots vam decidir el 
lloc on aniríem i, després de moltes 
activitats i fires per recollir diners, fi-
nalment va arribar el dia de marxar 
cap a itàlia. activitats, per cert, que 
també van cohesionar força el grup.

ens vam trobar davant l’institut 
cap a les 4:00 del matí, el 19 de 
març, per anar a Barcelona a aga-

far el nostre avió i poder aprofitar 
al màxim el nostre primer dia a ità-
lia. allà ens hi estaríem fins el 23 
de març, que agafaríem el ferri per 
tornar cap a caldes.

vam visitar un munt de pobles i 
ciutats preciosos, com siena, Florèn-
cia i san Gimigniano, entre altres. 
teníem força llibertat per fer-hi el 

que ens vingués més de gust, cosa 
que ens va agradar molt. el més in-
teressant, però, és que hi va haver 
una molt bona relació entre tots nos-
altres, diferent de la de sempre: va 
ser molt curiós l’ambient que es va 
crear. És per aquest fet, probable-
ment, que cap de nosaltres oblidarà 
aquest viatge.

a l’institut de caldes hem passat 
un trimestre ple d’activitats i sorti-
des. Just abans de les vacances de 
setmana santa, els alumnes de 4t 
d’esO van fer el viatge de fi d’eta-
pa a la toscana, a itàlia. 

tornant de les vacances els tres 
primers cursos d’esO han estat ocu-
pats en el treball de síntesi. durant 
quatre dies, cada curs s’ha centrat a 
desenvolupar activitats que els han 
permès posar en pràctica aprenen-
tatges de les diverses matèries al 
voltant d’un centre d’interès. 

els alumnes de 1r d’esO van ex-
plorar el patrimoni de caldes i es 
van convertir en guies del poble. 
com a part del treball, van passar 
una nit de colònies a can Maiol 
(sant andreu salou). 

els alumnes de 2n d’esO van de-
dicar el seu treball de síntesi a des-
cobrir la biodiversitat, el paisatge i 
el llegat cultural del cap de creus, 
on van passar dos dies amb activi-
tats que incloïen tallers i un guiatge 
pel parc natural.

els alumnes de 3r d’esO han po-
gut gaudir del primer intercanvi amb 

l’institut spoleczne Gymnazjum nR 
3 de Krakòvia, polònia. les famíli-
es d’alguns alumnes han acollit els 
joves polonesos a casa seva, i du-
rant una setmana s’han fet activitats 
al poble de caldes, Girona, lloret, 
tossa de Mar i Barcelona. a més 
de practicar l’anglès, ha estat una 
experiència molt enriquidora per 
al seu creixement personal. volem 
aprofitar aquest espai per agrair el 
suport de l’ajuntament de caldes, el 
Balneari prats, el Balneari vichy, la 
colla gegantera de caldes i l’aM-
pa, i els sardanistes pepi i Ramon, 
en fer més acollidora l’estada dels 
polonesos. aquesta activitat tindrà 
continuïtat al juny, quan els alumnes 
de l’institut de caldes  faran l’estada 
a polònia.

Finalment, durant els mateixos 
dies els alumnes de 4t d’esO han 
estat elaborant en grups el treball 
de Recerca, que els ha permès de-
senvolupar la capacitat investigado-
ra i comunicativa. 

a més d’aquesta setmana intensa 
de treball, els alumnes han tingut 
l’oportunitat de participar en altres 

activitats i sortides, organitzades 
pels diversos departaments, i que 
ajuden a completar i aprofundir els 
coneixements adquirits a l’aula: el 
concurs literari de la coca cola, la 
lliga de debat de secundària i Bat-
xillerat, l’activitat d’”actors per un 
dia”, la visita al saló del còmic, les 
sortides de ciències socials a Giro-
na i a Barcelona, el dia a la neu o 
la participació a la cantata de l’uap 
2018, en són alguns exemples. per 
a poder tenir més informació sobre 
aquestes i altres activitats, us convi-
dem a visitar el nostre web: 
www.inscaldes.cat.

i n s t i t u t  d e  c a l d e s  d e  M a l av e l l a

eNSeNYameNt sant  es teve

Un trimestre intens a l’Institut de Caldes
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La l legenda de sant  jordi  expl icada per. . .
Jo viviiia en un poooble moo-

olt tranquiiil. perooò un booon 
diiia vaaa arribaaar un draaac 
al po ooble. tothooom estaa-
ava mooolt desesperaaat per-
queeè el draaac teniiia mooolta 
gaaana. la

geeent del poooble es vaaa reuniiir per decidiiir queee 
es podriiia menjaaar el

draaac i els maleiiïts i condenaaats ens vaaan triaaar a 
nosaaaltres. caaada diiia

es menjaaven dooos de les meveees germaaanes fiiins 
que vaaa arribar el diiia

que em vaaan menjaaar a miii i vaaaig podeeer tornaa-
ar a veeeure a les meves

germaaanes. seee queee estiiic mooortaaa perooò seee 
queee per al draaac

estaaava deliciooosa.
el xai autora
nora maroto cachinero 6èa 

estava amb el meu amo guanyant una batalla contra els 
cavallers russos, quan ens van avisar de que en un poble 
a prop del Mont Blanc hi vivia un ferotge drac. st. Jordi es 
va pujar a sobre meu i vam sortir a tot galop.

després d’un llarg viatge hi vam arribar. tot semblava 
tranquil, però quan vam arribar a l’altre punta del poble, 
un drac gran com una muntanya i ferotge com un cata-
clisme estava a punt de menjar-se a la princesa. Jo era 
un cavall molt valent però tot i així aquell drac tan gran 
imposava molt. 

l’amo sense cap tipus de por li va clavar la seva espasa. 
del fort cop em va esquitxar una gota de sang del drac. al 
final el drac va morir i de la seva sang va sortir un rosal.

evidentment st. Jordi li va regalar una a la princesa i jo 
també em vaig quedar una d’aquelles roses.

l’amo i jo no ens vam poder quedar al poble i aquella va 
ser l’experiència més emocionant de la nostra vida. 

el cavall 
yeray garcía garcía 6èa 

La l legenda de la malavel la expl icada per. . . 
totes les setmanes veig el geperut i a 

aquesta vella tan lletja pujant i baixant per 
aquest camí. Hi ha dies que porten molts 
diners. Hi ha dies que el geperut porta un 
nen en un sac.

no ho entenc, sí que és rara aquesta 
gent de caldes!

Mira, un noiet que està pujant pel camí amb el geperut 
i la iaia aquesta. 

el geperut torna a anar cap al poble amb el sac buit, i 
ara torna a pujar amb un altre nen dins del sac. Mira, el 
noiet de l’altre dia torna a baixar pel camí.

-ui! crec que m’ha sentit! Oooh! Quina por! ai! ajuda!!! 
em vol matar!!!! Oooh no! el meu cor! Que se l’emporta! 

aojgoaeizahxyMlnahp!! “Oh, la he palmado!” el ca-
birol 

jofre garcía martínez 6èb 

Jo visc a caldes de Malavella. estic preocupada. avui 
és dia de mercat i la sra. Malavella ens vindrà a demanar 
els nostres diners. i si això no fos poc, ahir a la nit la meva 
filla va desaparèixer!

Fa una estona un tal Maurici m’ha preguntat si tenia fei-
na per a ell. Jo li he dit que no. després ha marxat cap al 
castell de la bruixa. segons els rumors del poble, treballa 
per a ella. És el seu nou criat. li dona el sopar que prepa-
ra en suc de Bruc. es veu que ha espiat com el feien i el 
deuen haver fet fora. 

de cop s’ha sentit la Malavella cridar!
Hem agafat unes torxes i hem anat fins al seu castell. 

Hem calat foc i de la xemeneia ha sortit un fum amb forma 
de la Malavella dient: -tornaré, tornaré!!!

Gent del poble 
laia genoher 6èb 

Les nostres llegendes explicades pels seus personatges

eNSeNYameNt l a  benaula

e s c O l a  l a  B e n a u l a

a M pa  l a 
B e n a u l a

Ja enfilem la recta final del curs i a l’aM-
pa estem més actius que mai. acabem 
de posar en marxa una campanya, en 
la que també s’ha implicat l’escola, per 
tal de fomentar el civisme quan les fa-
mílies coincidim en els accessos i als 
voltants del centre. aquesta campanya, 
que va començar amb un flyer i cartells 
fets pels alumnes per recordar-nos la 
importància de valors com el respecte, 
la seguretat i la responsabilitat, tindrà 
continuïtat el curs vinent.

a l’abril vam realitzar les jornades de 

portes obertes de robòtica i d’anglès. 
Molts pares i mares van poder gaudir 
de veure què feien els nens/nenes i 
com es desenvolupaven aquestes extra-
escolars.

també vam muntar parada per la di-
ada de sant Jordi amb una bona recap-
tació que es va destinar a nous llibres 
per la biblioteca de l’escola.

i ara, ja preparem la Festa de Fi de 
curs, amb jocs, activitats i un magnífic 
sopar. us animem a venir i gaudir de 
la Festa!

Estem ja a 
mig curs, 
què ens 
proposem?
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el club Ferroviari caldes de Malave-
lla es va fundar a l’octubre de 1998. 
uns quants afeccionats al món ferro-
viari del nostre poble van decidir su-
mar esforços i compartir les diferents 
modalitats i variants d’aquest hobby.

diem diferents modalitats, ja que 
lluny del que es pot pensar, hi ha un 
munt de modalitats que van des del 
tren real al modelisme i construcció 
de maquetes, fins al col·leccionisme 
en moltes de les seves variants. ens 
expliquem:

Hi ha afeccionats a qui els agrada 
contemplar i fotografiar trens reals 
moderns i, sobretot, antics. són ca-
paços de recórrer indrets de tot el 
món per fer visites a museus i festivals 
de velles locomotores o trens i encara 
més dels trens a vapor.

la llàstima és que per veure funcio-
nar aquestes velles locomotores s’ha 
de viatjar a l’estranger. a casa nostra 
hi ha varis museus, el de vilanova i la 
Geltrú ,el de Madrid delicias i el del 
país Basc com a més importants, a 
més d’altres de més petita envergadu-
ra. aquests museus solament es dedi-
quen a conservar l’estètica, sense que 
hi hagi cap projecte ni voluntat de fer 
funcionar tot aquest patrimoni històric 
industrial. Hi ha una digna excepció, 
es tracta del museu d’euskadi, on 
encara podem contemplar antigues 
locomotores i trens funcionant. com 
passa en tantes altres activitats cultu-
rals, l’estat no li dóna la importància 
que veiem en altres països europeus i 
en els ee.uu.. una pena més. 

l’altre gran vessant d’aquesta afec-
ció ve, sobretot, de quan tenir un tren 
elèctric de joguet era la il·lusió dels 
nens de passades generacions fins 

als anys 70 del segle passat. a partir 
de llavors, noves joguines apartaren 
els trenets elèctrics, però aquells nens 
que hi jugàvem, a molts de nosaltres, 
ens ha quedat aquella il·lusió i el re-
cord de temps divertits.

tot i així, estem vivint una forta re-
vifalla d’aquest hobby, doncs ha sor-
git amb molta força el fenòmen del 
avenços tecnològics. d’aquesta ma-
nera, en aquests moments, molts dels 
afeccionats esdevenen verdaders tèc-
nics informàtics, aplicats a dissenyar 
i implementar tècniques innovadores 
a les miniatures ferroviàries. 

una altre vessant d’aquesta afec-
ció la trobem en els trenets de escales 

més grans, aquelles on podem veure 
trenets tripulats amb una mida i re-
sistència suficient perquè la gent s’hi 
munti. podem veure’n exemples a la 
propera estació de Fornells i a l’an-
tiga estació de castell d’aro, on els 
diumenges hi fan córrer trens tripulats 
fins i tot a vapor viu, rèpliques d’anti-
gues locomotores.

necessitaríem un llibre sencer per 
explicar totes les variants del mode-
lisme, doncs hi ha diferents escales, 
des de la més petita (la Z) fins a la 
més gran (7 i 10 polsades) passant 

per tota la varietat que us pugueu 
imaginar.

des de fa uns anys, ha aparegut 
una variant a l’hora de dissenyar i 
construir maquetes ferroviàries. es 
tracta del sistema de mòduls. aquest 
sistema, que funciona arreu d’eu-
ropa, es basa en seguir uns criteris 
de mides exactes i poder acoblar els 
mòduls individuals uns amb els altres 
i així fer circuits immensos en grans 
locals. si vau visitar la trobada de 
mòduls ferroviaris que vam fer durant 
la Festa Major de l’any passat, vàreu 
poder contemplar un circuit de mò-
duls amb més de tres-cents metres de 
via en total.

el club Ferroviari caldes de Mala-
vella disposa de mòduls en dues es-
cales, la H0 i la zero, amb ells fem 
trobades ferroviàries per diferents 
indrets de catalunya, portant sempre 
el nom del nostre club i del nostre 
poble pel nostre país.

cal esmentar que el club de cal-
des té una bona reputació dins de 
la Federació catalana d’amics del 
Ferrocarril, amb la que col·laborem 
activament. el president del club, en 
Jordi Mir, forma part de la junta di-
rectiva d’aquesta Federació.

si voleu tenir més informació o par-
ticipar en les nostres activitats, podeu 
contactar a través de:

clubfcam@gmail.com

eNtitatS de CaldeS cultura ls

CLUB ferroVIArI CALDeS De mALAVeLLA

Bon dia benvolgudes famílies,
com anem ? nosaltres molt enfeinats, 
però ja us explicarem més endavant 
per què. abans, us hem de fer cinc 
cèntims de l’acampada que vam viu-
re el mes passat amb els vostres fills 
i filles.
com cada any, va ser una acampa-
da fantàstica, acompanyada de bon 
temps i dels somriures de tots/es els 
participants.
aquest any l’objectiu dels infants era 
ajudar a en Jan, un noi Boy scout que 
necessitava l’autorització de la seva 
família per anar d’excursió. al llarg 
dels tres dies, apart d’ajudar a en Jan, 
ells/es també van aprendre coses so-

bre el seu estil de vida.
i com a cada acampada, podem tro-
bar algun infant que per primera ve-
gada va saber què és caure d’una 
bicicleta, tornar-se aixecar i tornar a 
pedalar. algun d’ells/es també es van 
trobar per primera vegada muntant 
una tenda, i haguéssiu vist com se’n 
sortien!
i com sempre, la imaginació dels in-
fants va ser un dels plats principals 
d’aquesta convivència, sí senyores i 
senyors, literalment el plat principal 
d’un restaurant creat a Franciac, on les 
flors de la primavera que començava, 
eren els postres més bons!
i finalment, la tornada va ser marca-

da per cares cremades, que reflecti-
en molt de cansament però al mateix 
temps molta felicitat.
i bé, com us dèiem al principi, nosal-
tres no hem parat ja que d’aquí  més 
o menys un mes, concretament el dia 
26 de maig, caldes vibrarà d’alegria 
i nostàlgia ja que aquesta família que 
formem entre tots/es celebrarà el seu 
35è aniversari. 
Farem festa grossa acompanyats/es 
dels nostres millors records, de molt 
bona companyia, bon menjar i bona 
música! 
així doncs, reserveu-vos el dia que us 
hi esperem a tots/es!!!!!
les i els monitors del cese

potser us pensareu que la colla ge-
gantera ha estat una mica inactiva 
durant aquests mesos d’hivern, però 
no ha estat el cas. per posar-vos uns 
exemples, per carnestoltes ens vam 
disfressar de barrufets i vam barrufar 
d’allò més! uns dies més tard, el 4 de 
març, vam celebrar la calçotada amb 
un gran dinar acompanyat de tota la 
colla. Més endavant, l’escola sant es-
teve va visitar la casa dels Gegants 
en motiu del projecte que treballen a 
p5. després, del 4 a l’11 d’abril, un 

grup d’estudiants polonesos, acom-
panyats pel professorat i alumnat de 
l’ins caldes de Malavella, van visi-
tar el poble, van conèixer la història 
dels gegants i van escoltar algunes 
de les cançons que els grallers i taba-
lers toquen a  les sortides. 

i no s’acaba aquí! el divendres 13 
d’abril estudiants de 4t d’esO de di-
versos instituts de la província de Gi-
rona van participar en una trobada 
a caldes. diferents integrants de la 
colla van explicar la història dels ge-

gants i del poble.
al cap de pocs dies, el 21 d’abril, 

vam anar a la universitat politècnica 
de Girona perquè uns nens de cal-
des que estan a la fundació FanJac 
van fer un projecte sobre els gegants. 
vam animar a tothom!

tanquem aquest escrit quan encara 
no ha arribat la Festa de la Mala-
vella, però està a punt! Quan llegiu 
aquestes línies ja haurà passat. espe-
rem que l’hagueu gaudit com mai!

CoLLA GeGANterA De CALDeS

eNtitatS de CaldeS cultura ls

eSPLAI SANt eSteVe
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aquest any, pel dia 8 de 
març, vam organitzar des 
del consell de dones  una 
xerrada sobre la bretxa sa-
larial.
amb la participació de la 
Guillermina domènec i en 
Xavier pérez, advocada i 
advocat, que ens van expli-
car molt bé que representa 
la bretxa salarial, al mateix 
temps que vam passar uns 
petits vídeos sobre el tema. 
aquí teniu un resum d’un del 
vídeos: Per la igualtat 
salarial.

les dones estem discrimi-
nades salarialment. 
les dones continuem assu-
mint les tasques domèsti-
ques i la cura de les per-
sones. 
això suposa una tendència 
a triar jornades parcials re-
nunciant a oportunitats de 

promoció i de major retri-
bució salarial.
el preu de l’hora de treball 
d’una dona és inferior a 
la d’un home per treball 
d’igual valor.
a la llarga això té conse-
qüències en la protecció 
de les dones enfront la po-
bresa, ja que una menor 
cotització a la seguretat 
social impacta en la jubi-
lació, les pensions o l’atur. 
per altra banda en el nos-
tre imaginari socio-cultural, 
fa que les les noies optin 
per carreres professionals 
més feminitzades que tra-
dicionalment són menys 
valorades i tenen pitjors 
retribucions.
també hi ha la creença que 
les dones interrompen les 
carreres laborals quan són 
mares, i per això les empre-
ses continuen col·locant-les 

en llocs de treball que re-
quereixen menor responsa-
bilitat i menor salari.
la solució  contra la discri-
minació salarial, passa per 
l’aportació de molts ajuts 
diferents, però especial-
ment per plans d’igualtat, 
per la presència d’homes 
i dones a les empreses en 
tots els llocs de treball i ni-
vells de decisió. 
calen sistemes de selecció 
i promoció amb criteris ob-
jectius i neutres. 

també simplificar i fer pú-
blic les categories professi-
onals i els nivells de sous. 
a més transferència menys 
discriminació.
cal eliminar els plusos que 
s’atribueixen exclusiva-
ment als homes , com ara 
l’esforç físic i disponibili-
tat.
cal superar la discrimina-
ció salarial de gènere per 
tal de viure en una societat 
més justa i equitativa.
És de Justícia Social 

xArxA De DoNeS De CALDeS

eNtitatS de CaldeS cultura ls - soc i a ls

com sempre, l’esplai està ple d’ac-
tivitats puntuals i esporàdiques

Hem tingut una sessió de cine-fò-
rum amb la pel·lícula “el verano de 
sus vidas” que tot i coincidir amb una 
caminada a sant dalmai i amb un 
curs d’informàtica hi va haver força 
assistents. un cop visionada la pel-
lícula es van debatre diverses qüesti-
ons força interessants.

per altra banda aquest mes hem 
presentat una nova activitat oberta a 
tots els socis: “cant coral” amb força 
acceptació per part dels associats. 
de moment ja són 18 persones que 
es troben tots els divendres de 10 a 
11 del matí per tal de fer allò que els 
agradar: cantaR.

el dia 19 vam celebrar l’assemblea 
General de socis. novament també 
ens va coincidir amb una caminada 
a sant Feliu de Buixalleu i el curs d’in-
formàtica. a l’assemblea es varen 
presentar els comptes de l’any 2017 
i el pressupost per a aquest 2018, 

un resum de les activitats realitzades 
l’any passat i les activitats que s’han 
fet i s’estan fent enguany. en acabar 
hi va haver un pica-pica per a tots els 
assistents.

l’excursió a sant Feliu de Buixalleu 
va permetre visitar el castell de Mont-
soriu i en acabar van anar a dinar 
tots plegats al restaurant propietat de 
la presidenta de l’esplai organitzador 
de la caminada i vam coincidir amb 
el Quim Masferrer, “el Foraster”…

eSPLAI LA CAIxA 

Bretxa salarial 

¿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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el cpa caldes es va constituir for-
malment el 20 d’octubre de 2008.  
aquest any celebren el seu 10è ani-
versari. els que van prendre aquesta 
iniciativa  van ser: en Josep sais, en 
Josep pera, la Fina Grau, la teresa 
díez, l’Helena Balada, la María Jesus 
pelegrín, l’ester larrosa i la cristina 
Garcia i són els que van formar la 
primera junta del club. d’aquesta jun-
ta inicial només queda actualment la 
María Jesús pelegrín i s’han incorpo-
rat la susanna Ruiz,  l’imma alejo i 
la Marisa vinyals. amb elles parlem 
una estona.

Quins han estat els principals 
problemes que us heu trobat 
aquests 10 anys? 
el més difícil ha estat aprendre el que 
significa practicar patinatge artístic, 
pels patinadors/patinadores, pels 
seus pares i per la mateixa junta. ca-
len moltes hores d’entrenament per a 
poder assolir bons resultats. també 
hem d’entendre que és un esport indi-
vidual a l’hora de competir i que ca-
dascú té el seu ritme d’aprenentatge. 
aquest aprenentatge sovint va per 
temporades. Hi ha èpoques que els 
patinador va ràpid, assolint els salts i 
les piruetes, i de vegades passa èpo-
ques consolidant aquests. 

Quants patinadors/es té el 
club? Quin és el equip tècnic 
actual?
el club actualment consta d’uns 50 
esportistes de tots els nivells. n’han 
començat molts, però degut a la difi-
cultat tècnica de la pràctica del pati-
natge i del nombre d’hores d’entrena-
ments hi ha molt abandonament. 

pel que fa a l’equip tècnic, finalment 
hem aconseguit un equip cohesionat 
i estable. l’entrenadora responsable 
i coordinadora tècnica és la cristina 
González. la cristina ha estat molt de 
temps patinadora de competició a ni-
vell internacional. ella porta els grups 
de competició i nivells alts, a part que 
supervisa el grups d’iniciació i esco-
leta. Últimament s’ha incorporat la 
paula cañigueral, patinadora a nivell 
català de lliure i també  està en el grup 
show de llagostera. la seva incorpo-
ració ha estat molt important perquè 

pertany a la mateixa línia tècnica de 
la cristina. a part tenim 3 monitores, 
la Janira arana, l’ivet alcalà i la laura 
pous totes elles provinents de la nostra 
cantera i encara actives en la competi-
ció com l’ivet i la laura.

sovint encara ens fa alguna substi-
tució la laura casanovas que va pen-
jar els patins a nivells de competició 
individual però està competint a ni-
vell nacional amb quartets show amb 
el club sant Feliu de Guíxols.

a part comptem amb la Janet Ruiz, 
entrenadora internacional, per asses-
sorament tècnic. 

Quan parleu de lliure i show, a 
què us referiu?
dins del patinatge hi ha  diverses 
disciplines. les més practicades són 
l’estil lliure i el show.

en el nostre club, de moment, només 
practiquem el lliure. el show és una dis-
ciplina d’equip en el que es valora és 
la coordinació de tots els patinadors, el 
nivell tècnic de salts i piruetes (voltes), 
no és tan complexa com el lliure.

en el lliure es competeix a nivell 
individual i és molt semblant al que 
normalment veiem a la televisió en 
patinatge sobre gel.

per poder assolir el nivell de com-
petició en lliure cal passar diversos 
exàmens.  l’examen més senzill és 
preliminar, llavors has de superar 
l’examen iniciació d, llavors iniciació 
c, B i a . l’últim examen es diu certifi-
cat d’aptitut perquè la seva superació 
implica que ets apte per passar al ni-
vell de competició. 

Quants patinadors teniu amb 
certificat d’aptitud?
l’examen l’han passat 12 patina-
dors/es. actualment a competició 
tenim 7 patinadores (eva, adela, 
laura, lídia, ivet, emma i Maria). els 
altres patinadors han anat deixant la 
competició per l’edat sobretot, quan 
comencen a anar a la universitat o 
més enllà amb els seus estudis, neces-
siten moltes hores d’estudi, o marxen 
del poble i és molt difícil compagi-
nar-ho tot. 

Què pot oferir el CPA Caldes 
als nens que es vulguin apun-

tar a patinatge?
caldes és un club petit. Oferim una 
base tècnica de qualitat a nivell de 
patinatge lliure individual. És un club 
del poble, on no cal fer desplaça-
ments en cotxe. la junta està molt a 
prop del soci. 

també hi ha cabuda per aquells 
patinadors que no volen competir 
però volen practicar el patinatge ar-
tístic per que els hi agrada patinar. 
de fet tenim un grup d’adults, el que 
s’anomena categoria Master. aquest 
grup però, no entrena tantes hores. 
només fa una hora i mitja els dilluns 
al vespre.  per cert, aquest grup ac-
cepta inscripcions de tots els nivells! 
només cal tenir patins, nosaltres en-
senyem a patinar...

Que ha aconseguit el club en 
aquests 10 anys?
12 patinadors a nivell de competició 
territorial de Girona, i 3 d’ells a nivell 
de  competició  catalana.

però el que és molt important és 
que hem aconseguit un sentiment 
de club, d’equip, de pertànyer, que 
és molt important per la mainada. 
també hem aconseguit la implicació 
dels pares en totes les activitats del 
club. aprofitem per donar les gràcies 
a tots ells, per l’ajut que rebem i la 
comprensió quan les coses de vega-
des no surten com caldrien. en aquest 
agraïment volem incloure l’ajunta-
ment de caldes, molt especialment a 
tot l’equip de la regidoria d’esport. 
Gràcies també a la diputació de Gi-
rona pel suport econòmic.

Quines són les activitats que el 
club organitza?
Fem dos festivals a l’any, un per l’èpo-
ca de nadal i un per l’estiu. també 
organitzem proves federatives, sortida 
per patinar sobre gel i visita a un mu-
seu a Barcelona, participació a tro-
feus i festivals d’altres clubs, i fins fa 
poc fèiem un sopar d’estiu i colònies 
d’estiu, tot això  1 cop l’any. també 
participem en tecnificacions amb en-
trenadors de nivell  internacional. a 
part subvencionem material esportiu.

Quin són els reptes de futur?
Fer-ho cada vegada millor. 

CPA CALDeS 

eNtitatS de CaldeS esport i ves

Ja estem arribant a la recta final de 
la temporada 2017-18 i els nostres 
equips estan jugant els últims partits 
de la temporada. estem molt contents 
ja que, els nostres jugadors han estat 
competint en tots els partits i deixant 
ben alt el nom de la unió i el poble 
de caldes de Malavella. ara és l’ho-
ra que els nostres tècnics valorin la 
feina feta i així poder  prendre les 
decisions que calguin per la propera 
temporada.

durant la setmana santa d’en-
guany i per segon any consecutiu, el 
municipal vall-llobera va ser una de 
les seus del torneig de futbol interna-
cional Mic. per l’estadi van passar 
els millors equips de categoria juvenil 
tan masculí com femení. els equips 
del F.c.Barcelona, Girona Fc, psG, 
at Madrid, ue llagostera en  són un 
exemple. cal destacar la massiva 
presència d’aficionats.

i un any més, s´ha posat a dispo-
sició dels nostres jugadors, tècnics i 
aficionats un àlbum de cromos per 

tenir un bon record de la temporada.
el mes de Maig tenim dos tornejos 

organitzats pel club: el 13 de maig hi 
ha la cloenda de les lligues esporti-
ves del consell comarcal de la selva. 
i, el 20 de maig el tradicional torneig 

Mas llop, categoría escoleta que tin-
drà lloc al municipal vall-llobera. 

salut i futbol!
la Junta directiva de la ue caldes.

el passat 29 d’abril els 
eskaldats, la tropa runner 
del club excursionista, van 
organitzar la iv cursa de 
la Malavella. aquest any 
tampoc ens ha faltat la plu-
ja, que no va espantar als 
160 participants, sinó que 
va convertir-se en la banda 
sonora i nexe d’unió del 
verd del paisatge i l’esclat 
de la primavera, que pin-
tava els 23 quilòmetres de 
corriols i senders pels bos-
cos de caldes. 34 valentes 
i valents varen completar 
la versió llarga, i la resta 
completaren la primera 
part del recorregut, de 13 
quilòmetres en competició 
o a ritme de marxa. al fi-
nal, ja sense pluja, un bon 
esmorzar i avituallament, 
massatges dels fisiotera-

peutes voluntaris i l’entre-
ga dels merescuts premis. 
podeu consultar els resul-
tats i fotos a la web de la 
cursa:   h t t p : / /
cursadelamalavella.wixsi-
te.com/cmcm

també cal fer menció 
molt especial a la botine-
teja del febrer, aquest any 
també la vam dedicar a 
buidar el pou de Glaç, de 
runa i brutícia, em vam 
treure més de 6 tones!. 
tots els voluntaris vam que-
dar molt satisfets de la fei-
na feta, i ho vam celebrar 
amb el dinar de premi.

Mentre aquest article 
es troba a la redacció de 
l’aquae, hem acabat de 
completar l´última part del 
camí de sant Jaume de 

caldes a Montserrat, en 
la propera revista us expli-
carem com ens han anat 
aquests dos dies.

des del club, hem iniciat 
un nou servei d’assessora-
ment i informació. cada 
últim divendres de mes ens 
podreu trobar de 20-21h 
al bar de l’estació per par-

lar amb nosaltres sobre els 
que us interessi del club i 
les activitats.

ens podeu seguir a la 
pàgina web: www.clubex-
cursionistacaldesdemala-
vella.cat

al twitter: @malavellaxi-
ruca   i a l’instagram: @
club_exc_malavella
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Verònica
TexT I ImaTges > ANNA llANDRicH i MARGARiDA VilA

Coneguda també com herba dels leprosos 
perquè segons la llegenda va curar de la lepra 
un rei de França. Aquesta flor diminuta es pot 
veure durant la primavera omplint els marges 
dels camins al costat dels sembrats i és segons 
sembla el gènere més gran de la família de les 
plantaginàcies amb prop de 550 espècies. A 
Caldes hi ha documentades unes 14 espècies 
diferents tot i que en general totes s’assemblen 
molt.

A l’època dels romans es creia que guaria més 
de 40 malalties i a l’edat mitjana es creia que 
protegia dels mals esperits. En l’actualitat s’uti-
litza principalment per afeccions de l’aparell 
digestiu. 

Flora F lors  de  ca ldes
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1   Veronica officinalis
2  Veronica persica
3  Veronica serpyllifolia
4  Veronica heredifolia

Pins de Can fornaca (Bosc terapèutic) 
TexT > ANtONi MAS

Flora arbres  de  ca ldes
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 Al bosc de can Fornaca s’hi troba un 
grup de pins prou curiós. Potser in-
dividualment encara no tenen l’enti-
tat suficient per ser catalogats, però, 
en conjunt, presenten un interès re-
marcable.

 Per anar-los a visitar, podeu sor-
tir del davant de l’església i prendre 
l’Avinguda de Sant Maurici. Abans 
d’iniciar la pujada, us heu de desviar 
a la dreta pel Camí Vell de Sant Se-
bastià, passar pel Camp dels Ninots 
i baixar cap a can Salom, deixant la 
casa a la dreta, fins que trobeu una 
barraca d’obra vista a tocar el camí. 
En front, veureu que hi ha un cade-
nat, que heu de vorejar per prendre 
el corriol que s’endinsa al bosc. Al 
cap de pocs metres, trobareu el rètol 
del Bosc Terapèutic de can Fornaca i 
els indicadors del circuit a mig camí 
del qual s’alcen majestuosos els pins.

 Tot i la catalogació del bosc com 
a terapèutic, si algun dia patiu un 
mal de queixal, un atac de gota o un 
còlic nefrític, jo us aconsellaria de 
visitar el facultatiu de torn. Ara bé, 
per treure les cabòries, millorar la 

circulació o reforçar les articulaci-
ons, segur que us pot anar bé.

 A sota mateix dels pins hi tro-
bareu uns bancs en els que podeu 
descansar, tot hi que caldrà anar en 
compte, no fos cas que es despren-
gués alguna pinya. També haureu de 
prendre precaucions si decidiu tor-
nar per el camí que mena de dret al 
Camp dels Ninots, ja que passareu 
a tocar d’un abellar. Faig aquestes 
recomanacions, en previsió que les 

virtuts terapèutiques del bosc po-
dessin canviar de sentit i acabar per-
judicant la vostra integritat física.

 Ironies a banda, trobo que la visita 
és absolutament recomanable. Si el 
fet de sortir a caminar ja resulta de 
per si terapèutic, està clar que fer-ho 
per indrets tranquils i bonics com 
és el cas multiplica els efectes. Això 
si, el tractament és de llarga durada, 
però, tot i que no entra pel “seguro”, 
resulta molt barat. Aneu-hi sovint.

Distància del camí d’anada: tant el camí des del poble com el mateix circuit del bosc, són curts i de bon fer. 
una modesta passejada a l’abast de tothom, encara que no esteu acostumats a caminar habitualment.
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A destacar:
aquest és un plat caldenc per excel-
lència! És un plat de Festa Major 
que tampoc  falta a les llars de la 
selva.
el salsafí és una arrel mediterrà-
nia, històricament cultivada a les 
comarques gironines i en concret a 
la selva. 

Ingredients:
•	 1 ànec
•	 1/2Kg. salsafins
•	 2 cebes
•	 2 tomates
•	 Oli
•	 sal
•	 grapat d’ametlles
•	 all
•	 julivert
•	 brou de carn

Preparació: 
tallem l’ànec i l´enrossim en una 
cassola amb oli. un cop està  ros el 
traiem i el  reservem. també traiem 
l´excés de greix de la cassola. Hi 
sofregim la ceba ratllada,  seguida-
ment els tomates ratllats, que també 
sofregim, hi posem  una mica de 
caldo i l’ànec. Ho  cobrim amb més 
caldo, rectifiquem de sal, ho tapem 
i ho fem coure 1 hora.
Fem una picada amb les ametlles, 
l´all i el julivert i l´aboquem  a la 
cassola. 
netegem els salsafins, els bullim 
amb aigua i sal i quan són quasi 
cuits els traiem, els enfarinem   i fre-
gim, llavors ho afegim a la cassola. 
Ho courem uns 15 minuts. Bon 
profit.

Curiositats del bacallà: 
“fer l´ànec”: expressió que vol dir 
fer el ridícul i també ofegar-se (deu  
ser  per la facilitat que tenen per 
capbussar-se i desaparèixer dins  
l´aigua).

PaSSatemPS passatemps  i  cu ina

Passatemps Per: fElucA DíAz

Ànec amb salsafins 
TexT > MARiA RiBAS lliNARS

9 lletres
aBOcadORa

7 lletres
aiXOvaR
anOienc
FRuital

6 lletres
aMFiBi
siseta

5 lletres
aGnus
aGReR
BOssa
caiXa
claMp
cOnte
FatXa
FutOn
OMBRa
papeR

3 lletres
all
cel
cOs
cuB
dei
dui
ela
Gat
Gep

4 lletres
Banc
Bata
cent
FOna
MacO

“CALDES DE MALAVELLA, LA VILA TERMAL” ,
El llibre fotogrà�c!

compra’l a
:

O�cina de Turis
me

25 eur.
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La fotografia final
Autora: aida Fuentes. l’hereu i la pubilla també van fer de jurat durant el carnaval 2018

si t’agrada fer fotos i en tens alguna sobre caldes, fes-nos-la arribar a aquae@caldesdemalavella.cat, juntament 
amb el teu nom i cognoms i una breu descripció de la foto. pot ser d’activitats que es celebren a caldes, de natura, 
d’edificis... d’entre les que rebem, en triarem una per col·locar-la a l’última pàgina de la revista!

carrer vall-llobera, s/n
17455 caldes de Malavella

tel. 972 47 00 05
www.caldesdemalavella.cat


