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ActuAlitAt

Compte amb el 
mosquit tigre! 
el mes d’agost és el més 
fort pel que fa la prolife-
ració d’aquest insecte. 
Repàs a les mesures 
preventives. 

EntrEvistA

Laura Casanovas i 
Pere Farré 
Fins ara han estat el 
nostra hereu i la nostra 
pubilla. Han canviat les 
seves vides? 

El sumari

i a més
Recull fotogràfic de la Festa del Llac del Cigne  2 4
Podràs veure els millors moments de la festa major de la 
urbanització del Llac del Cigne a més de les millors fotos de la 
Festa Major de Caldes! 

Reflexió sobre el reciclatge a Caldes  3 4
El passat 2016 només es va reciclar un 27% de les deixalles diàries. 
Com evoluciona la gestió de residus?

Entrevista a David Vilà  4 2
És enginyer informàtic i treballa a Sillicon Valley, però és de Caldes de 
Malavella.

Nova secció sobre el modernisme  4 4
Martí Bosch ens fa un repàs pel modernisme a partir d’edificis 
emblemàtics del municipi.

10 28

ActuAlitAt

Servei de creació 
d’empreses
es va posar en funciona-
ment el mes de febrer. 
com funciona? Quin 
balanç se’n fa fins ara?

40

BiBl iotEcA

Els glopets d’estiu 
10 anys programant con-
certs, com neix aquesta 
programació? 

41

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

ToT el que 
podem fer 

per Tu

Contacte
Tel. 972 47 28 91
info@caldes.cat

Horari
De dimarts a dissabte
De 10 a 13.30 i de 17 a 20 h

I m m o b i l i à r i a
Compravenda

Lloguer

Taxacions

Gestió de patrimonis

Impostos de no residents

Hipoteques

Supressió de clàusules sòl

Assegurances

A d v o c a c i a 
Laboral i Seguretat Social

Acomiadaments i invalideses

Separacions i desnonaments

Penal

Herències i testaments

Reclamació i negociació de 

deutes: fitxers ASNEF

Trànsit: multes i vehicles

E m p r e s e s
Constitució d’empreses

IVA - IRPF

Impost de societats

Comptabilitats

Rendes

Nòmines

Seguretat Social

Prevenció de riscos laborals

Assegurances

F O L L O W  U S
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Per amor a l’art
-

MErCè rossEll rIus
Regidora de Promoció del Turisme, Cultura i Patrimoni Històric

Segur que més d´una vegada hem utilit-
zat aquesta expressió, quan ens volem 
referir a algú que treballa, o fa una fei-
na, sense cobrar ni tampoc esperar res a 

canvi. Aquest seria el concepte que podria defi-
nir a molta gent que envolta les activitats d´un 
Ajuntament, com podrien ser les Entitats i les 
Associacions, a les que ja hem mencionat en al-
guna altra Editorial.

En aquesta ocasió, anirem ben bé a l´ànima 
de l´expressió “per amor a l´art” de forma li-
teral. És a dir a les persones que de forma in-
dividual, expressen la 
seva estima i la seva 
passió per les  diferents 
activitats d’àmbit cultu-
ral,  perquè els hi agrada 
i en gaudeixen,  perquè  
aprecien  l´art  en totes 
les seves expressions i 
manifestacions creati-
ves, i amb la única in-
tenció d´ajudar i col·laborar perquè tot surti bé, 
voluntaris al cent per cent, són homes i dones 
de totes les edats,  curiosos, investigadors, in-
quiets i comunicadors.

Com els que els agrada llegir, escriure, fer 
entrevistes i fer reportatges, em refereixo als  
membres del Consell de Redacció de l´AQUAE.

Com els  que els agrada la paraula, bons ob-
servadors i sobretot grans comunicadors, són 
els  companys locutors de CALDES FM.

Com els que els agrada la pintura, la foto-
grafia, l´escultura, les arts gràfiques, el disseny, 
són  els qui conformen el Consell de les ARTS.  
Als qui devem que el Concurs de pintura ràpi-
da hagi  aconseguit la dimensió i la repercus-
sió actuals. Tampoc oblidem que l´exposició 
3 artistes de Caldes ha estat en forces ocasions 
formada per alguns d´ells. Iniciativa d´ells ha 
estat el dedicar aquest mes de juliol a les arts 
plàstiques, així hem fet que les dues exposici-
ons coincidissin una darrera l´altre.

Tenim la literatura, la música, la dansa, el 
teatre o el cinema (amb 
el cine-club recentment 
estrenat). Són tantes i 
tantes les activitats far-
cides d’apassionats, dis-
posats a regalar temps, 
el seu temps, per ofe-
rir-nos bones estones i 
fer-nos créixer cultural-
ment...

Si investiguem en el fons del que “per amor a 
l´art” vol dir, la frase sorgeix de la dificultat dels 
artistes per sobreviure o malviure. En una oca-
sió vaig llegir el següent: “deseo vivir del arte, 
lo  cual lograré difícilmente, ya que sólo podré 
hacerlo, en un lugar dónde el arte se valore”.

Des de aquí us animo a tots els que tingueu 
inquietuds culturals, a formar part de qualsevol 
d´aquestes activitats. I ja sabeu serà “per amor 
a l´art”. 

editorial per  amor  a  l’ art

Per amor a l’art, dirigit a 
les persones que de forma 

individual, expressen la 
seva estima i la seva passió 
per les  diferents activitats 

d’àmbit cultural

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 setembre fem la propera reunió, t’hi esperem!
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El nou equipament complementa la cons-
trucció d’un ajuntament ampli i complet 
que albergarà part dels serveis municipals 
com la nova sala de plens municipals. L’any 
2012 es va inaugurar la primera fase de la 
rehabilitació del mateix edifici amb la nova 
oficina situada a la part posterior. 

L’Ajuntament 
de Caldes de 
Malavella 
inaugura 
les obres de 
rehabilitació de 
Cal Ferrer de la 
Plaça

L’onze de juny s’inauguraven 
les obres de rehabilitació 
de Cal Ferrer de la Plaça 
en un acte festiu. A tres 

quarts de dotze del migdia la Colla 
Gegantera de la vila prenia el pro-
tagonisme amb una actuació que 
s’allargava fins les 12. Tot seguit, 
l’alcalde Salvador Balliu, destacava 
la importància de disposar d’aquest 
nou equipament que complementa 
la construcció d’un ajuntament am-
pli i complet per albergar bona part 
dels serveis municipals. 

Fins ara la sala de plens havia pas-
sat per diferents emplaçaments amb 
un caràcter improvisat sovint lluny 
del consistori. Per això Balliu inci-
dia en el fet de disposar d’una sala 
de plens que respon a les necessitats 

del nostre ajuntament i població.
En l’acte també hi havia el director 

dels Serveis Territorials d’Urbanis-
me, Pere Saló, els regidors de l’equip 
de govern del consistori caldenc, i 

també altres alcaldes d’algunes po-
blacions com Montserrat Roura, de 
Riudellots de la Selva; Martí Nogué, 
Sils o Josep Maria Ciurana, de Ma-
çanet de la Selva, entre d’altres.

Unes 200 persones van participar en 
l’acte que va acabar amb un refrigeri.

S’ha volgut rehabilitar l’espai con-
servant l’essència de l’edifici original 
i l’emprempta medieval. 

Així amb la nova rehabilitació 
s’han fet 4 despatxos, una sala de 
reunions per 12 persones, sala de 
plens amb un aforament per entre 
50 i 70 persones i un magatzem, as-
censor i serveis.

La nova part restaurada també 
compta, a la part baixa, amb un 
espai d’exposicions i una altra sala 
polivalent amb sortida a la Plaça de 
l’Ajuntament.

Allà on ha quedat més presència 
medieval són al despatx d’alcaldia, a 
la sala de plens, i a les dues sales de 
la planta inferior. La sala de plens es 

NotÍCieS reportatGeS

la història de l’edifici de cal ferrer de la 
plaça
aquest edifici és un casal d’origen medieval situat a la plaça de l’ajuntament que 
queda adossat a un tram de l’antiga muralla medieval. té dues plantes i forma dos 
cossos sobreposats deixant un pati interior que dóna a la plaça i queda limitat al 
nord per la muralla medieval. aquesta muralla que envoltava la vila tenia accés a 
la plaça per un portal, el portal de Girona, a tocar mateix de la Casa de cal Ferrer 
de la plaça. per aquest portal de la vila, segurament el portal principal és per on 
transitava el camí que venia de Girona i anava cap a Vidreres. encara s’hi conserva, 
a tocar de la muralla, una polleguera de l’antiga porta. la façana principal té una 
porta adovellada en arc de mig punt i a la planta superior destaca un finestral gòtic, 
trevolat  i geminat, d’agulla finíssima i capitell, de gran qualitat. la petita façana 
que dóna al pati interior també té una finestra, geminada en arc gòtic (ogival) 
amb columna petita però gruixuda i capitell d’interès. a la part lateral que dóna a 
la muralla hi ha espitlleres i un finestral allindat amb una reixa de forja magnífica.

aquest edifici anomenat Casa parella  (Domus parella en llatí) pren el nom de la 
família que al segle XII-XIII ostentava la representació comtal a la batllia de Caldes 
i llagostera (vicari). per tant l’origen del casal es deu remuntar a aquesta època. 
amb posterioritat l’edifici fou incendiat, a final del segle XV, en el transcurs de la 
segona revolta dels remences, i a partir d’aquesta època prengué el nom de mas 
Cruïlles per la família Cruïlles que s’entroncà familiarment amb el llinatge parella. 
aquesta família Cruïlles de Caldes era una branca del llinatge aristocràtic més ampli 
del Cruïlles i pertanyia a la petita aristocràcia catalana que al segle XV va anar a 
viure a la ciutat de Girona. aquests mateixos Cruïlles eren els senyors del castell 
de Vilobí i durant una època també van ostentar el títol de barons de llagostera.

al segle XIX aquest casal  (mas Cruïlles) i un conjunt de terres important al seu 
entorn va passar a mans de la família Vall-llobera de Cassà de la Selva. D’aquesta 
família en destaca en Josep mª Vall-llobera i mas de Xexàs que als anys cinquanta 
i setanta va facilitar gratuïtament al poble els terrenys per a la construcció del 
grup escolar de Sant esteve que es va inaugurar l’any 1958 i també cap als anys 
setanta els terrenys de la zona esportiva actual, situats entre l’estació de tren i 
les cases del Butano. per aquesta raó el carrer que transcorre entre aquest casal i 
l’escola porta el seu nom i igualment el cap de futbol va ser batejat amb el nom 
de estadi Vall-llobera.

Finalment, ja al segle XX, passa a denominar-se popularment Cal Ferrer de la 
plaça, segurament pel fet de què havia aixoplugat algun ferrer del poble. S’hi 
anota, també que en el pati interior que abans tenia una porxada, a tocar de les 
cavallerisses, hi va haver-hi instal·lat un primitiu escorxador municipal. 

diu que antigament havia acollit un escor-
xador o fins i tot una presó.

Res ha quedat ja d’aquestes utilitats del 
passat, ja que després de dos anys d’obres 
ara l’edifici té una utilitat totalment dife-
rent, apta per acollir també actes culturals 
o xerrades.

Ambdues plantes es troben unides per 
unes escales, també amb molta presència 
medieval, i un ascensor, que fa totalment 
accessible les noves instal•lacions. 

1  La nova sala de plens 
ja ha acollit el primer 
ple.

2 La recepcoó de l’Ajun·
tament ha quedat molt 
més àmplia i espaiosa.

3 Sala destinada al 
treball diari dels regidors 
i regidores de l’equip de 
govern.

1

2 3

Al segle XX passa a 
denominar-se popu-
larment Cal Ferrer 

de la Plaça, segura-
ment pel fet de què 
havia aixoplugat al-
gun ferrer del poble
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nou laboratori
Aquesta 14a edició de la campanya 
d’excavacions ha suposat l’entrada 
en funcionament d’un laboratori 
de restauració en les instal·lacions 
del Castell de Caldes. En aquest la-
boratori, just al costat de les fonts 
termals i de les termes romanes, es 
restauren i consoliden les excepci-
onals restes que els investigadors 
de l’IPHES troben any rere any al 
Camp dels Ninots de Caldes de 
Malavella. En les obres de millora 
la planta superior d’aquest edifi-
ci històric ha estat condicionada 
per tal d’allotjar l’equip de recerca 
durant els treballs de camp i d’un 

modern laboratori de restauració 
el qual ha de permetre realitzar tre-
balls de consolidació i restauració 
del material paleontològic extret. 
Aquest equipament, juntament 
amb la segona fase d’execució de 
l’itinerari interpretatiu del jaciment 
(la primera es va inaugurar durant 
la campanya anterior), s’estableixen 
com a pont de comunicació entre la 
recerca científica i la societat i, alho-
ra, reforçaran les accions d’educació 
no formal que es duen a terme.

El conseller Santi Vila va visitar, 
el passat 2 de juny, les instal·lacions. 
L’alcalde de la població, Salvador 
Balliu, el va acompanyar, així com 

la resta de regidors de l’equip de go-
vern a més dels directors de l’exca-
vació Bruno Gómez i Gerard Cam-
peny.

Darrers descobriments
En la darrera campanya d’excava-
ció que l’IPHES (Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució 
Social) va desenvolupar des del pas-
sat 15 de maig i fins al 9 de juny al 
Camp dels Ninots (Caldes de Ma-
lavella, Girona) es va posar al des-
cobert un nou esquelet de bòvid en 
connexió anatòmica (és a dir, amb 
l’estructura original intacta) de fa 
3,1 milions d’anys, el setzè que es 

localitza en aquest indret. Junta-
ment amb aquesta troballa s’han re-
cuperat moltes empremtes vegetals, 
peixos i petits vertebrats, que faci-
litaran la reconstrucció paleoam-
biental d’aquest antic llac situat al 
cràter d’un volcà, un dels principals 
objectius d’aquesta campanya.

Premi per l’Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució So-
cial

Des del 2003 i fins a l’actualitat 
l’IPHES ha estat l’encarregat 
d’investigar en la zona del jaci-
ment del Camp dels Ninots. El 
passar 11 de juliol va rebre un 
premi per l’impacte social del 
projecte. del Consell Social de 
la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona.

S’ha reconegut especialment la 
planificació estratègica del jaci-
ment paleontològic fomentat en 
el rigor científic i basat en criteris de 
sostenibilitat i desenvolupament. El 
guardó era un diploma i 4.000 euros 
perla millora de l’impacte social.

Les seves tasques d’investigació 
han incidit en la revalorització del 
patrimoni cultural de Caldes de 
Malavella posat al servei de la soci-
etat.

Per a l’equip de recerca del Camp 
dels Ninots, “aquest premi és un clar 

reconeixement del conjunt d’acci-
ons de divulgació i transferència 
del coneixement duts a terme du-
rant més de 15 anys en el jaciment 
del Camp dels Ninots i, sens dubte, 
ens anima a continuar reforçant i 
impulsant noves accions en aquest 
àmbit per als propers anys, per tal 
d’esdevenir un projecte de recerca 
integral i de referència en el camp 
de l’arqueologia i la paleontologia 
del nostre país”, ha manifestat Ge-

rard Campeny, codirector del pro-
jecte i que va recollir el premi.

Futures actuacions
El proper mes de maig s’inicia-

rà la 15a campanya d’excavacions 
al Camp dels Ninots. Aprofitant 
l’aniversari l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella vol ampliar les instal-
lacions per donar cabuda a més 
investigadors i treballadors. També 
s’està treballant en un recorregut 

museològic en el que es puguin 
apreciar totes les troballes científi-
ques fetes fins el moment. El labora-
tori, nou d’aquest any, està envoltat 
de vidre per tal que els visitants pu-
guin veure els investigadors treba-
llar en les mostres que van trobant. 

En la propera campanya Caldes 
de Malavella participarà en el Con-
grés mundial de vulcanologia, ano-

menat Maar Conference. En el 
congrés es parlarà de es parlarà 
de temes estrictament geològics, 
com les dinàmiques d’erupció, 
la geoquímica o la petrologia, 
però també subjectes d’altres 
disciplines com el risc volcànic, 
el geoturisme o la sedimentolo-
gia. La trobada, del 21 al 25 de 
maig, començarà amb la visita 
al Camp dels Ninots a Caldes de 

Malavella. 
De moment, una vuitantena d’in-

vestigadors d’arreu del món ja han 
enviat la sol·licitud per apuntar-se 
al congrés, tot i que les inscripcions 
s’obren passat l’estiu. En total, s’espe-
ra que un centenar de científics as-
sisteixin a aquesta trobada mundial 
que ha celebrat les anteriors edici-
ons a la Xina, Mèxic, Nova Zelanda, 
Argentina, Hongria i Alemanya. 

Es premia la recerca del Camp dels 
Ninots i s’amplien els recursos per 
seguir treballant-hi
El premi que premia a l’IPHES per la seva investigació i per l’impacte social de la matei-
xa arriba en un any en què l’ajuntament construeix un nou laboratori per investigar el 
Camp dels Ninots, de més de 3’2 milions d’anys d’antiguitat. També s’està treballant en 

un recorregut museològic 
en el que es puguin apreci-
ar totes les troballes cientí-
fiques fetes fins el moment.

NotÍCieS Camp  De lS  n InotS NotÍCieS Camp  De lS  n InotS

1  Visita institucional al 
Camp dels Ninots, amb el 
Conseller de Cultura Sant 
Vila.

2 Instant en que es va 
dónar el premi a la recerca 
al Camp dels Ninots.

3 Visita del Conseller Sant 
Vila i explicació, de l’espai 
d’investigació situat al Cas·
tell de Caldes

 

1 2 3
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Al llarg dels mesos d’estiu s’han dut a terme 
diferents accions preventives per evitar la 
proliferació d’aquest insecte. També s’han 
fet tractaments contra aquest mosquit a la 
via pública.

El mes d’agost i setembre són els mesos més durs pel 
que fa la proliferació del mosquit tigre. És quan neixen 
la majoria de larves provinents de les postes que s’han 
anat fent al llarg de tot l’estiu. 

Per això, i per evitar que cada vegada hi hagi més 
mosquits, s’han fet diferents accions: el passat 27 de 
juny a la Plaça de la Selva s’hi va instal·lar el punt d’in-
formació sobre el Mosquit Tigre. Tècnics del Programa 
de Vigilància i Control del Mosquit Tigre atenien di-
rectament als veïns del municipi donant assessorament 
i programant visites personalitzades, si calia. En total 
es van atendre una vintena de consultes durant el punt 
d’informació i un altra fora d’aquest període.

També es va continuar fent difusió de les mesures 

preventives que es van repetint cada any. Sabíeu que 
la forma més efectiva d’eliminar el mosquit tigre és no 
deixar-lo criar? Per fer-ho cal evitar les petites acumu-
lacions d’aigua que 
sovint passen desa-
percebudes. Aquesta i 
altres recomanacions 
es poden trobar també 
a la pàgina web www.
mosquittigregirona.
cat i també a l’app 
MOSQUITO ALERT. 

D’altra banda l’ajun-
tament va començar al 
llarg del mes de juny 
el tractament contra el 
mosquit tigre a la via pública. En total s’han programat 
tres tractaments entre els mesos de juny i octubre, èpo-
ca durant la qual aquest insecte es reprodueix i pot pro-
vocar molèsties. El producte que s’aplica és un formulat 
biològic, té una permanència d’unes 6 setmanes i elimi-
na les larves, impedint el naixement de nous mosquits. 

El mes d’agost 
és el més dur 
pel que fa la 
proliferació del 
mosquit tigre

NotÍCieS moSqu I t  t I Gre NotÍCieS moSqu I t  t I Gre

Cal recordar que, tal com diu l’or-
denança municipal, cadascú és res-
ponsable de mantenir correctament 
els espais privats per tal d’evitar les 
condicions de proliferació del mos-
quit tigre: eliminar els objectes que 
puguin acumular aigua o buidar-los 
sovint (plats, pots, galledes, bidons, 
etc.), tapar o posar teles mosquite-
res en dipòsits d’aigua pel reg, evitar 
l’acumulació d’escombraries, nete-
jar les fulles de les canaleres, revi-
sar embornals, piques, desaigües, 
etc., posar cap per avall carretons, 
remolcs, etc., controlar l’aigua de 
fonts ornamentals (podem posar-hi 
peixos de colors perquè es mengin 
les larves). Per a més informació 
podeu trucar al telèfon 972 451 231 
del Servei de Control de Mosquits 
o visitar la web www.mosquittigre-
girona.cat 

Les brigades joves del poble tam-
bé estan treballant de valent en les 
tasques de prevenció. De fet, un dia 

de la setmana al llarg dels mesos de 
juliol i agost es fa un porta a por-
ta per repartir informació. Prèvia-
ment, per tal que els joves estiguin 
capacitats per respondre qualsevol 
pregunta que pugui sorgir als veïns 
del nostre municipi, han rebut una 
formació i unes xerrades forma-
tives. S’ha programat una xerrada 
formativa pels joves de la brigada 
del juliol, i una altra per la brigada 
de l’agost. 

Paral·lelament el 26 de juliol es va 
realitzar una xerrada a la Casa Rosa 
pel Casal d’avis avisant dels perills 
d’aquest insecte i les molèsties que pot 
ocasionar, i explicant com es pot re-
duir el risc de proliferació del mateix. 

Des de l’ajuntament es demana als 
veïns de Caldes de Malavella que re-
passin els consells de prevenció de 
proliferació d’aquest mosquit que 
tantes molèsties ocasiona. Tal com 
diu la campanya, que no n’hi hagi 
depèn de tu! 

Cadascú és res-
ponsable de man-

tenir correctament 
els espais privats 

per tal d’evitar les 
condicions de pro-

liferació del mos-
quit tigre.
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A part de tenir els vells 
gegants bizantins, i més 
tard els romans als qui es 
va afegir anys més tard la 

gegantona Seclina, la Colla Gegan-
tera ja feia temps que pensava en 
tenir unes figures 
que representes-
sin la llegenda 
del nostre poble 
i es va començar 
per en Maurici i 
així feien parella 
amb la gegantona 
Seclina. Però més 
tard i amb l’ar-
ribada de la Malavella en Maurici 
agafa un altre protagonisme que fa 
que sigui ànima de la mateixa festa 
de la Malavella. 

Segons la llegenda, un jove Mau-
rici va arribar al poble de Caldes, en 
aquells temps quan la vila vivia sot-

mesa i atemorida sota l’ombra ame-
naçadora de la Malavella. I en Mau-
rici va saber aglutinar la gent del 
poble i convèncer-los d’enfrontar-se 
a la Malavella com a única forma de 
derrotar-la. I així ho van fer amb en 

Mau r i c i 
al capda-
vant i van 
desterrar 
la Mala-
vella de 
C a l d e s 
i la gent 
del poble 
per fi va 

veure la llum per viure una nova 
vida. 

En Maurici doncs representa va-
lentia, la voluntat, la força, la res-
ponsabilitat, el compromís, l’en-
tusiasme i l’inconformisme de la 
joventut. Tot això ho tenen de ben 

segur els joves de Caldes i només 
cal que trobin la confiança i l’atre-
viment per enfrontar-se als reptes i 
així ser un Maurici més!

Amb aquesta riquesa que tenim a 
Caldes pel que fa els Gegantons no 
és d’estranyar que la Colla Gegan-
tera s’hagi animat a organitzar la 
24a Vila Gegantera de les Comar-
ques Gironines que es farà el 7 i 8 
d’octubre. És la trobada de gegants 
més important de la província! Però 
com que els caldencs i caldenques 
sempre anem més enllà es va dir... 
per què no fer que els més petits 
tinguin la seva pròpia festa? D’aquí 
neix la 1a vileta gegantera de les Co-
marques Gironines. Una Vileta que 
va començar a preparar-se el passat 
24 de juliol on, mitjançant un taller, 
els petits de casa van poder fer el 
seu propi gegantó. Es van arribar a 
fer fins a 63 gegantons! Tot un èxit! 

Es compleix el desè 
aniversari de la 
incorporació d’en 
Maurici com a nou 
gegantó del poble
Recordeu, caldencs i caldenques aquella sonada 
festa popular del 19 de maig del 2007? Aquest 
va ser un dia històric per la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella. De fet, no només va ser 
històric aquest dia, van ser històrics tots els me-
sos que es va estar menjant xocolata... No ho 
recordeu? Per celebrar l’arribada d’en Maurici 
es va construir un gegantó d’iguals dimensions 
amb xocolata!

però... sabíeu que no és la úni-
ca llegenda que parla d’un tal 
maurici? aquí en teniu una altra!
Cada 22 de setembre se celebra l’aplec dedicat a Sant maurici i encara hi ha 
qui se’n recorda de quan una mà de fusta, simbolitzant la que va perdre en 
el seu martiri, era besada pels fidels. D’aquesta mà que els nostres pares i 
avis veneraven se’n explica una història. en una ocasió, una terrible sequera 
es ve estendre sobre els boscos, prats i conreus dels voltants. una dona fosca 
i tenebrosa havia sentit a parlar dels miracles dels sants i va voler convèncer 
als vilatans que totes les desgràcies que assolaven el poble havien estat 
provocades per un màrtir de molta anomenada: Sant maurici. aplegada al 
puig de les Ànimes, una munió de gent assistí tota encuriosida a la cerimònia 
que aquella dona malèfica havia organitzat per foragitar la sequera: dins 
d’una gran olla bullent llençà una mà de cera, fent creure a tothom que es 
tractava de la del sant, per demostrar que d’aquí venien els patiments. la 
força d’ebullició va fer tombar l’olla i les flames s’apoderaren dels matolls 
i les herbes seques devastant boscos, camps i masos amb el seu crepitar 
ferotge. llavors, de manera inesperada, el cel es cobrí de núvols negres i 
la pluja començà a regar la terra amb violència: les rieres i els pous es van 
omplir fins a vessar i els conreus aviat van quedar negats; la gent corria a 
refugiar-se a les cases per por de ser arrossegada per les aigües desfermades 
tancant portes i portals. Just allà on el foc s’apagà hom veié una mà de fusta 
en senyal de benedicció de l’indret. la gent va creure que era la mà de Sant 
maurici i per aquest motiu el poble es convertí al Cristianisme.

NotÍCieS reportatGeS NotÍCieS reportatGeS

En Maurici representa va-
lentia, la voluntat, la força, 
la responsabilitat, el com-
promís, l’entusiasme i l’in-
conformisme de la joventut

Amb gegantons propis i tot... els nous Mauricis (si 
és que així han batejat el seu gegantó els petits de 
casa), la Festa Major va lluir encara una mica més, 
tant com ho farà la Vileta Gegantera a l’octubre. 

Amb tot plegat... Feliç aniversari gegantó Mau-
rici, i felicitats Colla Gegantera per ser, en moltes 
ocasions, l’ànima de la festa juntament amb d’altres 
entitats. 
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NotÍCieS BreuS

Ja han començat a treballar els 
joves contractats per l’Ajun-
tament per a realitzar tasques 
dins la Brigada Municipal 
d’obres i serveis i l’oficina de 
Turisme  

emmarcat dins el pla de Joventut, és 
un projecte social per donar ocupa-
ció als joves empadronats al munici-
pi. aquesta és la seva 10a edició.

el dilluns 3 de juliol van començar a 
treballar 5 persones a l’ajuntament: 4 
peons de la Brigada, on els participants 
desenvolupen tasques de suport a la Bri-
gada Municipal d’Obres i serveis; i 1 
persona d’auxiliar administratiu/va que 
desenvolupa tasques de suport a l’Ofi-
cina de turisme. a primers d’agost es 
canviarà la brigada i entraran 4 peons 
nous. l’objectiu d’aquest pla és oferir 
una primera experiència laboral positiva 
a un total de 9 joves durant la tempo-
rada d’estiu. els beneficiaris són joves 
de 16 a 18 anys que no han treballat 
mai, en el cas dels peons de la Brigada, 
i en el cas de la plaça administrativa es 
buscava un perfil de jove de 16 a 21 
anys (en aquest cas era necessari tenir 
estudis relacionats). tots ells tenen un 
contracte temporal de 20 hores setma-
nals, treballant quatre hores diàries al 
matí de dilluns a divendres. 

Es millora l’estat de la rambla rufí i rambla 
recolons

a finals de juliol es van estar podant 
els plàtans de les rambles Recolons i 
Rufí. a més de les podes de seguretat 
també es van tractar els 130 exemplars 
afectats pel tigre del plàtan (es pot 
veure quan un arbre està malalt perquè 
les branques es recargolen sobre sí 
mateixes). es van col·locar caixes amb 
microinsectes que són depredadors 
naturals de la plaga esmentada. aquest 
sistema no té cap afectació pel medi 
ambient ni per les persones i animals. 
al cap de quinze dies ja es van notar 
millores. aquesta actuació es fa en 
compliment a la nova normativa que 
aposta per reduir els productes químics 
combinant tractaments tradicionals amb 
la lluita biològica. 

les revetlles de sant Joan i sant 
Pere, tot un èxit!

les revetlles de st. Joan i st. pere van ser tot un 
èxit. en la primera hi van participar unes 300 
persones. el grup excursionista va començar la 
festa encenent la foguera amb la Flama del ca-
nigó i el grup sol de nit van posar música a la 
festa. en la de sant pere unes 100 persones hi 
van ser presents inclòs Àngel casas. per la pluja 
es va fer a la casa Rosa.

Encara podeu anar a recollir llibres de se-
gona mà a la biblioteca! Teniu temps fins 
al setembre abans que es portin a reciclar 
per donar una segona vida al paper.

el passat dijous 29 de juny a la biblioteca municipal 
s’hi va fer la primera edició de la fireta del llibre 
usat. 

aquesta és una iniciativa que va sorgir a partir d’escol-
tar la proposta d’una usuària: la Begoña Fernández. 
proposava de fer una fira d’intercanvi de llibres usats o 
similar. des de la biblioteca es va anar perfilant la idea i 
es va creure que era una bona idea fer-ho coincidir amb 
la jornada en què es donen revistes des de la biblioteca. 
van traslladar la fira als jardins de la biblioteca i hi van 
portar una actuació per atraure públic, en aquest cas la 
srta. Muntanyetes. Ja tenim la recepta de la Fireta del 
llibre usat feta!
aquesta, doncs, és una fireta que va néixer amb la 
voluntat de ser un punt de reunió i intercanvi de cultura. 
un punt de coneixement de diferents usuaris que tenen 
molts llibres i revistes a casa que ja han llegit, que no vo-
len llençar, però que estan oberts a donar-li una segona 
vida en una altra llar. 
des de la organització es valora molt positivament la 
primera edició de la fira perquè, tot i que no va ser una 
bogeria, va haver-hi un degoteig constant de partici-
pants. de fet es van portar tants llibres i revistes que 
encara teniu la oportunitat d’anar a remenar-los i em-
portar-vos els a casa. són tots a la Biblioteca municipal 
i els tenen per regalar! teniu temps fins al setembre que 
es traslladaran tots els exemplars a connexió papyrus a 
celrà: un espai on donen una segona vida a tot aquest 
material. si teniu més llibres per portar, però us haureu 
d’esperar a la següent edició.
Hi ha la voluntat de convertir aquesta fireta del llibre 
usat en una cita anual tot amanint-la amb més activitats 
paral·leles. la festa es repetirà segur, i no hi ha dubte 
que en una versió millorada! 
et perdràs la propera edició? 

Presentació Quaderns de la selva

el passat divendres 16 de juny es va presen-
tar a l’ermita de sant grau el nou número 
dels quaderns de la selva (número 28). 

en aquest número en concret hi ha un article 
dedicat exclusivament a caldes de Malavella. 
l’autor, Marc Martínez, parlava de la parrò-
quia de caldes i l’església primigènia de sant 
Grau, a més de l’església de santa Maria i sant 
esteve. l’article es titula: “ noves hipòtesis sobre 
l’origen, els límits i les advocacions de la parrò-
quia de caldes”.
la presentació va comptar també amb la pre-
sència de Joan llinàs, caldenc i president del 
centre d’estudis selvatans. 
una trentena de persones van participar en l’ac-
te que va acabar amb un recorregut per l’esglé-
sia parroquial de sant esteve on es van resseguir 
els altars interiors de les naus principals. també 
es van visitar les golfes i el campanar. 
Quaderns de la selva és una revista miscel·lània 
anual del centre d’estudis selvatans que permet 
la divulgació d’estudis i aportacions referits a  
la comarca històrica de la selva i fa possible el 
contacte entre els investigadors i estudiosos que 
treballen en aquest àmbit i el públic interessat. 

NotÍCieS BreuS

l’empresa la Mercè rècords sl guanya la 
licitació del sEMC

el passat 26 de juliol es va descobrir l’empresa guanyadora del 
servei del seMc el curs 2017-2018 (prorrogable a un any). va 
haver-hi dos candidats: la Mercè Rècords sl i arreplec cultura i 
educació sl, que era l’empresa que fins ara gestionava el servei. 
Finalment va ser la primera la guanyadora amb 90,74 punts. 
es valorava el projecte educatiu i model pedagògic; el projecte 
d’oferta formativa; el projecte d’organització i gestió de l’esco-
la; a més dels mèrits de cada empresa. també es demanaven 
propostes de millora i participació en actes municipals. la Mercè 
Rècords sl també gestiona els estudis de música d’altres munici-
pis com tossa de Mar, Hostalric, vidreres i sils.
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l’escola de música tanca el curs amb 
una cantada al teatre municipal

el passat dimarts 27 de juny a la tarda al teatre 
municipal els alumnes de l’escola de música 
van tancar el curs repassant la història musical, 
des dels anys 60 i fins els 2000 a través de 10 
peces musicals. al llarg de la hora i quart que 
va durar el concert es van cantar clàssics com 
l’escolta el vent de Bob dylan o l’imagine de 
John lenon; passant per temes més populars 
com Quan les oques van al camp; fins a arribar 
a l’actualitat amb la Bicicleta de shakira. no 
van faltar les conegudes demasiado corazón de 
Willy deville: sweet Home alabama de lynyrd 
skynyrd o la Bamba de Ritchie valens. aquesta 
va ser la cloenda oficial tot i que a la pràctica 
molts alumnes i famílies ja gaudien de l’estiu, 
és per això que només hi assistien una vintena 
de nens i nenes dels gairebé 90 que conformen 
l’alumnat. l’alcalde, salvador Balliu, va inaugu-
rar l’acte i va aprofitar per explicar com serà 
la futura escola de música que es vol construir 
a la zona de les antigues cases de mestres. la 
regidora Mercè Rossell també hi era present per 
felicitar l’estiu a tots els alumnes i famílies. 

s’està treballant en la futura construcció de 
les noves instal·lacions de l’Escola de Músi-
ca de Caldes de Malavella

Ja fa anys que l’escola de música ocupa diferents espais 
erràticament. tot i que el consistori fa anys els va ubicar 
en diferents espais homologats per l’ensenyança hi ha 
la voluntat de formalitzar la situació i s’ha volgut dotar a 
l’escola d’un espai propi, situat a les antigues cases dels 
mestres. 

a mitjan de juny es va presentar el projecte de la nova 
escola que tindria més de 400m2, 2 auditoris, 3 aules 
de llenguatge musical i 4 aules individuals per instrument 
a més d’altres espais comuns. un edifici que pot créixer 
verticalment en cas de necessitat d’ampliació.
l’11 de juliol s’obrirà el procés de licitació del servei. 
encara no es saben els pressupostos ni terminis de l’obra.

NotÍCieS BreuS

Els caldencs Josep Pera i sergi Bañeras 
són tercers en una cursa de 233 km pels 
cims d’Andorra.

la parella de corredors per muntanya formada pels 
caldencs sergi Bañeras i Josep pera van acabar 
tercers, el cap de setmana del, d’un cursa que tenia 
233 quilòmetres per les muntanyes d’andorra. el re-
corregut pujava a 25 pics de més de 2.500 metres 
d’alçada. el desnivell positiu era de 20.000 metres. 
pera i Bañeras, del club excursionista de caldes 
de Malavella i del club trail Running Girona, van 
necessitar unes 73 hores per completar el recorregut 
i, segons confessaven, només van dormir tres hores. 
van estar acompanyats per salvador vilalta, que 
s’havia quedat sense parella. tots tres van arribar 
només unes hores més tard que els primers, el fran-
cès nahuel passerat i el madrileny Julian Morcillo. 

Es tanca la temporada de Vòlei amb una 
festa per celebrar la 10a edició 

el cap de setmana del 17 i 18 de juny es va donar 
per finalitzada la temporada de vòlei després que 
es jugués el torneig mixt 4x4. uns 200 jugadors de 
la província, però també d’altres zones catalanes es 
van apropar a caldes de Malavella per participar-hi. 
aquest torneig sempre es fa a mitjan de juny al pavelló 
Municipal i és un dels més importants a la província. 
prèviament, el 3 de juny, també es va celebrar el 
mini4x4 (per categories infantil i aleví) que enguany 
arribava a la seva 5a edició. 
un cop acabats tots els partits es va celebrar el 10é 
aniversari amb un petit refrigeri. no hi va faltar el pas-
tís d’aniversari i tampoc l’exposició de les 10 samarre-
tes que representen la història del club. 
aquesta temporada s’acaba amb un balanç molt po-
sitiu perquè el vòlei lleure ha guanyat la F4 categoria 
mixta iniciació fent un bon pas endavant. per la seva 
part l’infantil ha progressat amb un bon nombre de 
victòries i el cadet i el juvenil han estat lluitant a la lliga 
d’ascens. el sènior, tot i lluitar fins a l’últim moment no 
ha pogut mantenir la categoria. 

NotÍCieS BreuS
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una quarantena de persones en la inaugu-
ració de l’exposició “3 artistes de Caldes”

aquest any s’ha programat la mostra al mes de 
juliol, en comptes de a la tardor, fent-ho coincidir 
amb el concurs de pintura ràpida per aplegar més 
gent.

el passat 14 de juliol al casino Municipal es va estrenar 
la vuitena edició d’aquesta mostra que normalment es 
celebrava a principis de tardor. Fins ara es feia l’expo-
sició juntament amb la Fira de l’aigua a l’octubre però 
buscant una major difusió s’ha traslladat l’esdeveniment 
a una temporada més estival, on la gent sol participar 
més en els actes. també s’ha aprofitat per allargar el 
període d’exposició de 3 a 10 dies, la mostra es podrà 
veure fins el 23 de juliol al casino Municipal. Josep Ma-
ria solà era, un any més, el comissari de l’exposició. va 
exposar una selecció de pintures de paisatges.  l’artista 
acaba de publicar un nou llibre titulat contrallums. eli-
sabet serra, periodista i fotògrafa, va exposar un recull 
de fotografies del seu darrer viatge a la Xina. el darrer 
artista participant era Xavier amores, dissenyador gràfic 
que, amb molt gust, va mostrar il·lustracions d’edificis 
emblemàtics de caldes de Malavella i algun de la costa 
Brava. en la tria d’artistes es valora la seva vinculació 
amb caldes de Malavella i es procura que els candidats 
treballin diferents modalitats artístiques i que les seves 
històries i missatges a transmetre siguin ben diferents. 

NotÍCieS BreuS

Tot preparat per les visites teatra-
litzades! Compra la teva entrada a 
l’oficina de Turisme 

un estiu més, ja en van 16 seguits, us propo-
sem fer una passejada teatralitzada a la fresca 
els vespres d’agost i setembre. a partir del 12 
d’agost i cada dissabte fins acabar el setem-
bre, la Remei, la swellen i en Fonsu (els guies 
ufissials del poble) t’ensenyaran step by step 
curiositats, tradicions populars, xafarderies i 
personatges autòctons de caldes. després de 
la visita t’hauràs convertit en un Guia ufissial! 
a partir del 24 de juliol es posaven a la venda 
les entrades a l’Oficina de turisme (10€ adults 
i 5€ nens i nenes de 6 a 12 anys). el recorre-
gut comença a l’Oficina de turisme, passa per 
diferents llocs emblemàtics del municipi i acaba 
a cal Ferrer on es fa un pica-pica. 

Un total de 64 pintors i 
artistes d’arreu de Ca-
talunya i de l’Estat Es-
panyol es van apropar 

el passat dissabte 29 de juliol per 
assistir al concurs de pintura ràpida 
que es celebra tradicionalment cada 
Festa Major.

En aquesta activitat s’hi solen 
apuntar pintors experimentats que 
retraten la faceta que més els agra-
da del poble. De fet un cop s’ins-
criuen reben un lot de benvinguda 
amb un mapa per escollir el paratge 
que més els agrada. Hi ha diferents 
modalitats dins el concurs: tècnica 
lliure (6 premis) i aquarel·la (4 pre-
mis). El premi més significatiu són 
els 1.400€ que dóna l’Ajuntament de 
Caldes al guanyador de la tècnica 
lliure. Seguits hi ha altres premis, els 
més petits dels quals són de 200€. 
En total s’arriben a repartir en pre-
mis en metàl·lic fins a 5.350€.

Entre els participants no premiats 
també es sortegen regals, el públic 
també pot votar per premiar un 
artista i els visitants també poden 
endur-se regals com un joc de taula 
i 4 cadires Balliu o entrades pel Bal-
neari Magma de Santa Coloma de 
Farners entre d’altres. L’entrega de 

premis es va fer el mateix 29 de juli-
ol a les 19 h de la tarda a la terrassa 
del Casino.

els premiats i el jurat
El jurat d’aquarel·la estava consti-
tuït per Mercè Rossell, regidora de 
cultura de l’Ajuntament; Esteban 
Vila, promotor del cpncurs; Xavier 
Amores, promotor del concurs i 
dissenyador gràfic; Miguel Lopez, 
pintor; i Pep Manuel-Rimbau, di-
buixat de còmic i dissenyador. 

D’aquesta categoria el primer pre-
mi se’l va endur Alejandro Miras i 
Esteban. Va rebre 450€ (premi gen-
tilesa de l’hotel Camiral), els premis 
que seguien se’ls van endur Sebastià 
Mauri, Josep Oriol Olivé i Pere No-
guera. 

Pel que fa la categoria de tècni-
ca lliure el jurat era constituït per: 
Lídia Antonio, pintora; Miquel 
Paradeda, promotor del concurs; 
Amadeu Fontan, pintor; Joan Ol-
tra, fotògraf; Martí Bosch, promo-
tor artístic i galerista; Doro Vogel, 
dissenyadora gràfica i il·lustradora; 
i Josep Maria Solà, artista.  

Julio Garcia es va endur el primer 
premi gentilesa de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella (1400€), seguit 

d’altres premiats com Diego Valle-
jo, Lluís Puiggrós, Manuel Doblas, 
Narcís Sala o Mercè Humedas. 

El jurat d’ambdós tècniques artís-
tiques valoraven tant la originalitat 
de les obres com el traç i la tècnica 
dels artistes. 

patrocinadors
És una sort per la organització del 
concurs poder comptar amb pa-
trocinadors com el PGA Catalunya 
Resort que dóna 1000€ al segon 
classificat de tècnica lliure; i 450 al 
primer premi de l’aquarel·la. Altres 
aportacions d’altres patrocinadors 
són: Fustersdecaldes; Paeckel Clíni-
ca Dental; Mas Llop Activity Camp; 
L’Obra Social La Caixa; Construcci-
ons tanques i jardins Jaume Quinta-
na; Hotel Camiral; B&P Maquinària 
d’Embotellament; Balneari Vichy 
Catalan; Prodaisa o Sadipal.

l’exposició
Les obres premiades es lliuren als 
patrocinadors mentre que la resta 
d’obres no premiades les recullen 
els autors. Abans de fer aquestes en-
tregues totes les obres estaran expo-
sades al Casino Municipal del 30 de 
juliol fins al 13 d’agost.  

Èxit en la 
setzena edició 
del concurs 
de pintura 
ràpida
Julio Garcia (tècnica lliure) i Alejan-
dro Miras (aquarel·la) van ser els pri-
mers premis de l’edició d’enguany. 

NotÍCieS BreuS

L’Alcalde, Salvador Balliu, amb el guanyador del primer premi de Tècnica 
Lliure, Julio Garcia.
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Festes Major Caldes de MalavellaFestes Major Caldes de Malavella
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reCUll FotoGrÀFiC FeSta  ma Jor deStaCat preVenC Ió  De l  CÀnCer  De  Còlon

Festes Llac del Cigne El programa de Prevenció 
del Càncer de Còlon arriba a 
Caldes

Doncs també cal saber 
que es pot fer prevenció 
per evitar el càncer i per 
prevenir la seva morta-

litat. Ja fa temps que es fa campa-
nya per la prevenció del càncer de 
mama, mitjançant mamografia. Ara 
a Catalunya s’inicia una campanya 
per prevenció del càncer de còlon 
i recte mitjançant la prova de sang 
oculta a femta. 

El de còlon és el segon càncer en 
freqüència a les nostres contrades, 
afecta cada any més de 4000 perso-
nes a Catalunya. La curació d’aquest 
tumor és possible, especialment si 
es detecta en fases inicials en les 
que s’aconsegueix la curació en més 
95% dels casos.

Per desgràcia, però no sempre es 
diagnostiquen a temps i només a 

les comarques gironines del 2010 al 
2012 van patir aquest tumor unes 
1200 persones, de les que van morir 
més de 220 cada any. Més que pels 
accidents de trànsit. 

La prevenció i el diagnòstic pre-
coç són la clau per disminuir aques-
tes xifres i de fet està comprovat que 
la mortalitat es pot reduir en més 
d’una tercera part participant en la 
campanya de prevenció amb prova 
de sang oculta a la femta que pro-
posa el Departament de Salut de la 
Generalitat.

La campanya de prevenció del 
Departament de Salut va dirigida a 
tota la població de 50 a 69 anys que 
rebrà una carta al seu domicili ani-
mant-los a participar.  Qui vulgui 
participar haurà d’anar amb la car-
ta a la farmàcia més propera que es 

l’encarregada de entregar i recollir 
el col·lector per la prova de detecció 
de sang oculta a la femta. 

En cas que la prova detecti la pre-
sència de sang, se li recomanarà fer 
una colonoscòpia amb sedació. La 
colonoscòpia és la que detectarà si 
hi ha lesions i especialment detec-
ció i resecció de pòlips que són les 
lesions precursores del càncer.  

En la prevenció dels accidents de 
trànsit, no n’hi ha prou amb millo-
rar els cotxes i les carreres cal po-
sar-hi prudència de la nostra part. 

En la prevenció del càncer els 
hàbits saludables i la dieta ajuden 
també a reduir-ne la incidència. Tal 
com recomana la OMS, es aconse-
llable doncs evitar el sobrepès du-
rant tota la vida, adoptar una vida 
físicament activa, consumir una 
dieta sana amb èmfasi amb vege-
tals, escollir aliments i begudes en 
quantitats que ajudin a obtenir i 
mantenir un pes saludable, limitar 
el consum de carn vermella i pro-
cessada, menjar al menys 2-3 plats 
de vegetals o fruites cada dia, esco-
llir preferiblement la grana integral 
en lloc de refinada, si es beu alco-
hol reduir el consum per sota dels 
20 a 30 grams al dia, consumir els 
nivells recomanats de calci especi-
alment procedent d’aliments (llet i 
derivats si no es te intolerància a la 
lactosa) no per suplements, i evitar 
el tabac i l’ exposició a radiacions 
ionitzants. 

3  ConsElls PEr a la 
PrEvEnCió dEl CànCEr 
dE Còlon:
•	 dieta rica en fibra i exerci-

ci físic regular
•	 estudi de sang oculta en 

femta  a partir dels 50 
anys 

•	 colonoscòpia a partir dels 
40 anys si hi ha antece-
dents a la família

< Cartell de la campanya del programa 
de detecció precoç de càncer de c`lon i 
recte

Per prevenir un fet cal saber que existeix. Així s’inverteixen 
grans esforços en informar sobre la mortalitat a la ca-
rretera, a fi de fer prevenció i reduir la mortalitat (268 a 
Catalunya el 2015). Es dediquen esforços en millorar els 
vehicles i les carreteres i recalcar la prudència al conduir. 
Text: Mír iam sàbat
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Entrevista a 
Anna Maria Sitjà,  
funcionaria del 
servei de Secretaria 
a l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella 
l’Anna Maria sitjà ha estat 
treballant a l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella 48 
anys, tota una vida! Amb 
63 anys es jubila i no vo-
líem perdre la oportunitat 
de felicitar-la i conèixer-la 
més amb aquesta entrevis-
ta.

Per laura torre

com vas començar a treballar 
per l’ajuntament de caldes de 
malavella? a quina edat?
Hi havia un noi que treballava a les 
oficines com a administratiu i jus-
tament marxava a fer la “mili”. M’hi 
vaig oferir per treballar-hi i vaig 
anar cap a l’ajuntament per assaben-
tar-me de tot plegat. L’alcalde, en 
aquell moment el senyor Sabat i el 
secretari em van fer-me una petita 
entrevista. Vaig començar el desem-
bre del 1969, tenia 15 anys llavors.
Al cap de poc temps va començar una 
altra companya i entre les dues vam anar 
fent. Vaig tenir la sort de tenir a uns bons 
mestres que ens anaven ensenyant.
La situació no és com avui dia que 
hi ha una gran demanda per entrar. 
Abans gairebé no hi havia interès en 
l’administració, perquè era un sou 
petit i la gent no ho veia com una 
sortida laboral.

amb quines tasques vas començar? 
Per més que en digués segur que 
m’hi oblidaria alguna. Són molts 
anys i m’atreviria a dir que de tas-
ques administratives probablement 
les he fet totes.
En uns inicis era un municipi petit 
i amb poc personal, per tant, havies 
d’abastar totes les feines que anaven 
sortint: llicències urbanístiques, lli-
cències d’activitat, actes, tràmits... A 
mesura que el poble va anar creixent 
també va haver-hi noves incorpora-
cions. Fins al punt que els treballa-
dors ens vam repartir molt 
més les tasques i  cada un 
ja tenia les seves assigna-
des. I encara es necessita-
ria més personal perquè hi 
ha bastant volum de feina! 

com va ser el pas 
d’aquestes tasques inicials a la 
posició de suport de secretaria?
Tot i que sempre he realitzat tas-
ques de suport a secretaria, a me-
sura que van anar incorporant 
personal per realitzar les altres tas-
ques jo m’enfocava més en ajudar 
al secretari que hi havia en aquell 
moment. He arribat a treballar 
amb molts, alguns inclús marxa-
ven al cap de molt poc temps. Ara 
per sort hi ha una persona que fa 
molts anys que hi és això dóna una 
estabilitat i una continuïtat que 
s’agraeix.

quins moments recordes que ha-
gin sigut claus o importants en 
tots aquests anys?
Per mi, cada dia ha estat un moment 
clau. Cada moment de la nostra vida 
me l’he plantejat com a important. 
És cert que he viscut a l’època que 
anomenem de transició política, per 
això considero que adaptar-se amb 
ganes és clau per treballar a gust 
amb l’equip.  Sempre amb ganes de 
fer la meva feina i estic satisfeta de la 
manera que he treballat i de com he 
respost en cada cas.   

què ha significat formar part 
d’aquest equip i haver contribuït 
tants anys per aquest municipi?

Una maduresa col·lectiva, ja que, 
al llarg de tants anys s’han anat in-
corporat nous companys que et van 
enriquint. Sempre hem fet pinya per 
intentar atendre al ciutadà tan bé 
com es mereix. Estic molt satisfeta 
i agraïda amb el tracte que ens hem 
dispensat amb tots els companys.

Sempre he estat disposada a aju-
dar a tothom, i he intentat posar les 
coses planeres per poder-ho assolir. 

l’eNtreViSta anna  mar I À  S I t J À

L’administració té passos que no es 
poden saltar, a vegades et limita, 
però cal ser resolutiu i tenir pacièn-
cia que tot arribarà.

D’ara endavant, com serà la teva 
relació amb el municipi? 
Sóc de Caldes però en casar-me vaig 
anar a viure a Vilobí d’Onyar. Anar 
i venir és diari per la feina. Però de 
ben segur que no deixaré de venir. 

comenta’ns la importància que 
ha tingut la feina en la teva vida?
He sabut donar la importància que es 
mereix a cada cosa. Quan he estat a 
la feina això era el més important per 
a mi. A cada espai donar la seva im-
portància en cada moment. No pots 
emportar-te els problemes i deixar 
que t’afectin en la teva quotidianitat. 
He sabut separar-ho bastant bé. 

quins són els teus plans de futur, 
tens nous reptes per endavant?  

De moment, fer vacances. Un cop 
descansada els plans sortiran sols. 
Ara que puc, en aquest moment no 
em planifico.

a què vols dedicar el teu temps 
lliure?
Com dic no planifico encara, però 
és evident que de temps en tindré 
molt més.
Segur que hi ha moltes coses que 
m’agradarien que no he pogut fer 
o he deixat a mitges, però no tinc 
una idea fixa. Entre les aficions que 
voldria fer és practicar més ioga, 

refrescar l’anglès per viatjar, llegir 
una mica més i per descomptat de-
dicar-me més a la meva família. 

com estàs vivint l’última setmana 
de feina? i com et sents sabent 
que la teva vida laboral està ar-
ribant al final?
És un pas més, s’ha d’anar avan-
çant, ha sigut una etapa i ara 
vindrà un altre. Sento alegria i 
satisfacció d’haver arribat fins 
aquí, fins i tot de poder-me ju-
bilar abans d’hora, però després 
de tants anys penso que ja m’ho 
mereixo i que no cal esperar a la 
jubilació forçosa si la pots gaudir 

una mica abans. Però com sem-
pre treballant amb alegria fins al 
darrer moment, donant algunes 
instruccions al personal que em 
pugui substituir.

t’agradaria afegir unes darrers 
paraules a l’entrevista? 
Des d’aquí aprofito per donar les 
gràcies a tots els companys i com-
panyes i que sempre ens trobarem a 
un lloc o altre.

per últim només donar-te l’enho-
rabona i les gràcies per aquesta 
entrevista anna, et desitgem mol-
ta sort en aquesta nova etapa!

l’eNtreViSta anna  mar I À  S I t J À

^ Fotografia de grup el dia de la despedia de l’Anna Maria Sitjà amb tots els treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Vaig entrar amb 15 anys a 
l’ajuntament de Caldes i em 
jubilo al mateix lloc on vaig 

començar a treballar
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La Laura Casanovas i en Pere Farré van passar el relleu com a pubilla i hereu de Caldes 
durant la passada Festa Major. Per tots dos aquest ha estat un any de canvis, han co-
mençat la universitat, han conegut gent nova i han viscut coses que no s’esperaven un any 
enrere, combinant-ho amb les tasques com a hereu i pubilla. Tot i les noves experiències, 
cap dels dos ha oblidat, del tot, aquella nit.  Entrevista: Xènia casanovas

l’eNtreViSta l aura  CaSanoVaS  I  p ere  Farré

quan van obrir el sobre i van dir 
el vostre nom, què és el primer 
que us va passar pel cap?
Laura: La veritat és que no ho recor-
do...
Pere: Ah mai que ara hauré de par-
lar! [riuen] És veritat, és veritat. I no 
recordo què vaig dir, crec que “Grà-
cies”.

com ha sigut el vostre any com 
hereu i pubilla?
P: Doncs poc complert, la veritat. 
L: Hem tingut un hereu que ha voltat 
pel món però no ha estat per Caldes.
P: M’han coincidit actes personals 
amb actes del meu càrrec. 

però tot i així, les poques coses 
que heu fet...

L: Com ballar sardanes? Molt bé.
P: Molt bé, crec que ens hem inte-
grat molt bé al poble. 
L: Home en teoria estàvem integrats 
ja. Què més hem fet Pere? Carnes-
toltes! Vam fer de jurat per carnes-
toltes. 
P: Ah sí! A veure, van haver-hi tres 

coses i a cap vaig poder-hi anar. 
Així no es fan les coses!
L: Havíem de fer més coses! Jo he 
anat a molts llocs. Vaig ballar per la 

Malavella, vaig anar a la inaugura-
ció...
P: A la inauguració de què?
L: De la Benaula, i tu no hi eres. 
P: Ah d’acord, tres. No estem traient 
res de bo.
L: A veure sí però ha sigut un any 
poc productiu.
P: Estem quedant molt malament.
L: No ens han donat gaire feina...
P: ... i de la poca feina que ens han 
donat no l’hem pogut fer.

Ha sigut un orgull ser l’hereu i la 
pubilla del vostre poble?
L: Home sí...
P: Sí, perquè també és com únic, 
no?
L: És com un any guai. És com que 
has influenciat en el poble d’una 

Laura 
Casanovas 
i Pere 
Farré

l’eNtreViSta l aura  CaSanoVaS  I  p ere  Farré

manera perquè la gent et voti. 
P: És bastant especial.

què recomanaríeu als futurs he-
reus i pubilles?
P: Que no perdin la banda i, que 
això no es pot triar, però que sigueu 
hereus quan hi ha eleccions perquè 
hi ha més actes als que anar.
L: Cert, cert.

P: I per inaugurar. Res que, que us 
intenteu portar bé amb tota la gent 
del poble.
L: I que intenteu escampar Caldes 
pel món, que nosaltres ho hem fet 
molt bé. 

com creieu que han de ser un 
bon hereu i una bona pubilla?

L: Com nosaltres no. 
P: Simpàtics però més... com es diu 
això? 
L: Influencers!
P: No, amb més implicació.

i pel moment de ballar el vals, 
què recomanaríeu?
P: Que practiquin abans, que hi 
hauria d’haver classes específiques 
per aprendre a ballar que jo vaig de-
manar-li a la meva mare: “Mama, a 
veure, com es fa això?”.
què diríeu a les generacions que 
venen perquè s’animin a ser can-
didats d’hereus i pubilles?
P: Que és una cosa que o ho fas 
aquell any i aquell dia o no ho fas 
mai més. 
L: I que és una cosa maca per fer 
amb els de la teva edat.
P: És un record més. La Festa Major 
és per estar amb els teus, passar-t’ho 
bé i allò és una cosa més que només 
pots fer amb els de la teva genera-
ció. 

Viureu diferent aquesta festa 
major que la de l’any passat?
L: Home està clar, la de l’any passat 
era la guai. Era LA Festa Major, al-
menys per mi. 
P: Per mi no, intentarem supe-
rar-ho.
L: I tant! 

creieu que s’ha de donar més 
protagonisme a la figura de l’he-
reu i la pubilla? 
L: Crec que els podrien donar més 
feina. Per exemple, l’any passat, 
com que era any d’inauguracions 
i coses així van tenir com mol-
ta feina durant tot l’any però crec 
que se’ls podria trobar altres coses, 
encara que siguin com més tontes, 
per fer. 

i per acabar, una pregunta que 
s’ha de fer. es lliga més essent 
pubilla i hereu?
Els dos: Podem deixar-ho amb “Es 
lliga més i punts suspensius”.

“Intenteu escampar 
Caldes pel món, que 
nosaltres ho hem fet 
molt bé”

“És una cosa que o ho 
fas aquell any i aquell 

dia o no ho fas mai 
més”
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com han estat aquests 20 anys? 
A.: Han passat molt ràpid. Vam co-
mençar 16 persones al primer con-
cert, que es va fer a la Plaça Sant 
Grau a l’any 96. Havíem just recu-
perat a Caldes la Cantada de Goigs 
per Setmana Santa i se’ns va dema-
nar de cantar-los. No les teníem to-
tes, però va venir molta gent a escol-
tar-nos. Per Nadal hi vàrem tornar 
i fins aquí. Hi ha passat moltíssima 
gent, dels que vàrem començar, ac-
tualment només en quedem 5. 
Més endavant vam organitzar les 
seccions Infantil i juvenil, amb les 
que cantem  cada any per Sant Es-
teve i per la Festa Major. En aquests 
concerts podem arribar al centenar 
de cantaires. 
M.: Però l’activitat dels grans s’estén 
al llarg de tot l’any: intercanvis amb 

altres corals, col·laboracions amb 
altres entitats del poble, concerts so-
lidaris, trobades de corals... Aquest 
darrer any l’hem dedicat a celebrar 
el 20è aniversari i l’hem culminat 
amb un concert simfònic -amb or-
questra-, en el que hi van participar 
ex-cantaires i també noies de la co-
ral Juvenil. Es va fer al teatre de les 
Germanes Hospitalàries, un espai 
idoni i ampli per situar-nos els 70 
cantaires a més de l’orquestra, for-
mada per 22 músics. La comunitat 
ens va donar tota mena de facilitats. 
El públic, prop de 400 persones, va 
poder gaudir dels temes més emble-
màtics de la nostra història. 

com funcioneu com a grup?
M.: Ens prenem els assajos molt 
seriosament dintre d’un ambient 

distès i divertit. Els homes ho fem 
dilluns i les dones dimecres, però 
quan s’acosten els concerts assagem 
tots junts dos dies a la setmana. Ara 
el grup és molt estable, la qual cosa 
ens ajuda a superar-nos. 
A.:  Tothom és important i ens ente-
nem molt bé! L’efecte d’ajuntar totes 
les veus és molt emocionant. També 
és molt gratificant veure l’esforç, les 
ganes i la il·lusió de tots els compo-
nents, així com la comprensió i la 
complicitat de les famílies. És tot un 
privilegi el que estem vivint i així ho 
valorem. Sacrifiquem moltes coses, 
però ens compensa.

fins a quin punt us sentiu recol-
zats?
M.: S’ha d’agrair la feina de molta 
gent que col·labora amb nosaltres, 

20è Aniversari de la coral cantaires 
de caldes
L’Assumpta Fontanals (Directora) i en Miquel Riera (President) de la Coral Cantai-
res de Caldes ens expliquen com han estat aquests 20 anys. De la coral se n’ha parlat 
molt aquest darrer any, avui intentarem enfocar-ho des d’un altre vessant. Va néixer de 
manera espontània, a partir d’un grup d’amics que un dia decideixen sortir a cantar al 
carrer, i ha acabat esdevenint tot un referent pel poble. Entrevista: Feluca Díaz

l’eNtreViSta Coral  De  Canta I r eS  De  Ca lDeS

a la imatge: Inauguració del nou ajuntament de Caldes. 8 de juny de 2008 (Foto Albert Torrent)

tant puntualment com de manera 
regular, durant els preparatius dels 
concerts, patrocinis, cessió d’espais, 
reportatges fotogràfics...  
A.: Destacaria la col·laboració de 
músics de gran nivell que ens han 
animat i ajudat tots aquests anys 
de manera totalment altruista, per 
amistat, com l’Antoni Mas, en Jordi 
Colomer, i en Joan Casas, i també 
instrumentistes que ens han acom-
panyat i/o acompanyen actualment 
com en Robert Gázquez, en Pere 
Infante, la Montse Casas, en Marc 
Torres, etc., i me’n deixo uns quants. 
M.: L’activitat d’una coral depèn de 
molts factors i no és fàcil mante-
nir-se en el temps. Complir 20 anys 
és important, demostra que s’han 
superat moltes dificultats i hi ha 
hagut responsabilitat i tenacitat per 
part del grup. Hem passat per mo-
ments delicats i hem tingut molta 
sort amb l’arribada dels companys 
de Llagostera, quan la seva coral es 
va desfer, i segueixen amb nosaltres, 
a més de gent d’altres pobles de l’en-
torn.

què penseu que us caracteritza 
com a coral? 
M.: El que ens singularitza resulta 
de la gran personalitat i l’esperit que 
infon l’Assumpta, les versions i els 
matisos que incorpora a la música 
que tria. Ella transmet al grup la 
seva idiosincràsia com a persona i 

directora.
A.: Penso que això té a veure amb 
que sóc intèrpret abans que directo-
ra. Busco noves formes en les can-
çons per fer-les nostres. Comptem 
amb un repertori molt variat i amè, 
amb harmonitzacions del gran mú-
sic i amic Joan Casas. També cantar 
de memòria, sense partitura, ens 
permet interpretar millor. Jo, pels 
meus problemes de vista, ja fa anys 
que m’ho aprenc tot de memòria. 

i això no és un problema?
A.: Bé, es tracta d’un exercici de 
pràctica en el temps, ja que la vista 
m’ha anat empitjorant de manera 
progressiva. El que sí és important 
és que els cantaires em mirin, això 
permet una compenetració molt es-
pecial i, tot i que la major part de la 
coral no té estudis musicals, podem 
transmetre una música vibrant.

alguna complicació hi haurà tam-
bé, no tot seran flors i violes, no? 
M.: El nostre és un col·lectiu molt 
divers, per tant molt ric: de manera 
de fer, de pensar, d’edat... i la músi-
ca ens uneix. Ens ho passem molt 
bé, perquè l’ambient és de respecte 
i gairebé immillorable. No sempre 
hem tingut un ambient tant extra-
ordinari com el d’ara i hem de vet-
llar, clar, per que no es deteriori. 
També afecten els problemes d’esta-
bilitat dels que parlàvem abans. 

D’altra banda, no sempre és fàcil or-
ganitzar els concerts perquè parlem 
d’un grup nombrós, has de comp-
tar amb moltes persones, calen col-
laboracions, permisos, infraestruc-
tura... tot ha de coincidir. L’espai per 
cantar és importantíssim: recintes 
tancats, aire lliure, llocs on ressona 
excessivament... A l’aire lliure ne-
cessites sonorització i si no es fa bé, 
el resultat és un desastre. L’experièn-
cia i opinió d’uns i altres és cabdal. 
A.: Per la Festa Major, ens reunim 
gairebé 1000 persones i tothom ho 
vol veure i sentir-ho bé. Els qui ho 
organitzem, la Coral i l’Ajuntament, 
hem après molt durant aquests vint 
anys i creiem que em trobat la solu-
ció. I ha valgut la pena perquè, sens 
dubte, és un dels actes més impor-
tants de les Festes de Caldes.

moltes gràcies! radieu complici-
tat, alegria i estima pel que feu, 
sou extraordinaris. a per 20 
anys més!
AssuMPTA: “Es tot un privilegi el 
que estem vivint i així ho valorem. 
Sacrifiquem moltes coses, però ens 
compensa”.

l’eNtreViSta Coral  De  Canta I r eS  De  Ca lDeS

1  Concert Coral Simfònic, de cloenda 
de la celebració del XX aniversari de la 
coral. Maig 2017. (Foto Jordi Canet) 

2 Àpat de celebració del 20è aniversari 
de la coral, al Balneari Prats (Foto Núria 
Masgrau)
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si tens un pis buit posa’l de 
lloguer. Hi ha famílies que el 
necessiten
Text: servei d’habitatge

Vols llogar el teu habitatge 
amb garanties?
Posar un pis o una casa de lloguer 
no sempre és fàcil. S’han de fer 
nombrosos tràmits, buscar un llo-
gater que encaixi amb les nostres 
expectatives i fer el seguiment dels 
pagaments. A vegades hi ha propi-
etaris que han tingut una mala ex-
periència o a s’han trobat amb difi-
cultats  a l’hora de fer les gestions i 
acaben optant per mantenir l’habi-
tatge tancat. Des del Servei d’Habi-
tatge et volem animar posar el teu 
habitatge de lloguer i incloure’l dins 
de la borsa d’habitatges socials del 
municipi. 

Et volem informar dels avantatges 
que pots tenir si decideixes posar 
el teu pis o casa de lloguer a tra-
vés nostre. Es tracta d’un assistèn-
cia totalment gratuïta que ofereix 
l’ajuntament i que gestiona la Fun-
dació Ser-Gi, especialista en temes 
d’habitatge social. La seva gestió 
et permetrà guanyar en seguretat, 
tranquil·litat i gaudiràs d’un servei 
que vetlla pel cobrament i compli-
ment del contracte. 

La voluntat que es persegueix és 
la de fomentar la cessió d’habitat-
ges destinats a lloguer social. Per 
aquest motiu, a canvi que decidei-
xis posar l’habitatge a un preu lleu-
gerament inferior al preu de mer-
cat, nosaltres ens comprometem a 
trobar-te un llogater en pocs mesos 
i a fer el seguiment i control dels 
pagaments. T’assessorarem, pre-
pararem i redactarem el contracte 
d’arrendament i tota la documen-
tació pertinent, prepararem una 
pòlissa d’assegurança multirisc de 
l’habitatge corresponent al primer 

any, elaborarem l’inventari de l’es-
tat de l’habitatge a  l’ inici i a la fi-
nalització del contracte de lloguer, 
gestionarem possibles conflictes 
que puguin sorgir entre propieta-
ri i llogater i farem seguiment del 
compliment del contracte i de les 
seves condicions. Finalment, com 
a propietari també et podràs be-
neficiar de la bonificació de l’IBI 
del 50% i del ICIO del 95% que es 
reconeix a aquells propietaris que 
destinin un habitatge per al lloguer 
social.

La intenció d’aquest servei de 
l’ajuntament gestionat per la fun-
dació Ser.gi  és la de fer d’enllaç 
entre les persones que tenen ha-
bitatge disponible i volen guanyar 
tranquil·litat al posar-lo de lloguer i 
les persones que busquen pis al mu-
nicipi però no poden pagar preus 
massa elevats.  A Caldes de Mala-
vella com succeeix a altres locali-
tats, tenim persones que s’estimen 
el poble i que s’hi voldrien quedar 
però que no ho poden fer degut a 
un mercat de l’habitatge amb uns 
preus massa elevats. Normalment 
poden ser persones joves que volen 
iniciar el seu projecte de vida i  no 

ho poden fer amb uns sous massa 
baixos, persones més grans que van 
patir fortament els efectes de la cri-
sis, o bé, persones d’avançada edat 
que no volen marxar del poble de la 
seva vida i que només disposen de 
la seva pensió.

Des del Servei d’Habitatge et de-
manem que confiïs amb nosaltres 
i que decideixis cedir la gestió del 
lloguer. Com a propietari rebràs el 
100% del lloguer i només hauràs 
de preocupar-te  que la casa estigui 
en condicions, que els impostos es-
tiguin al corrent i facilitar la docu-
mentació que sigui necessària.. Des 
del Servei d’Habitatge volem que sà-
pigues que tens a l’abast aquest ser-
vei totalment gratuït que et perme-
trà posar el teu pis o casa de lloguer 
per un període de tres anys amb la 
màxima tranquil·litat de tenir un 
servei que vetlla pel compliment 
del contracte. No tindràs l’habitatge 
tancat i a més, disposaràs de garan-
ties per cobrar un lloguer sense in-
cidències. En cas que tinguis algun 
dubte i vulguis ampliar la informa-
ció, et pots posar en contacte amb 
el Servei d’Habitatge trucant al 682 
52 71 17 

SerVeiS SoCialS haB I tatGe

la Taula de Convivència de 
Caldes 
Pels professionals que treballem en l’àmbit de la joventut, el col·lectiu jove es troba en 
un període de cicle vital, en el qual s’hi associen un seguit de canvis biològics, psico-
lògics i socials. És també un període de recerca de la identitat personal i col·lectiva, de 
separació del nucli familiar i de consolidació del propi projecte de vida.

Text: núria riuró

Per nosaltres, els joves són 
ciutadans de ple dret com 
la resta de generacions de 
la societat. Per això, en el 

disseny de les polítiques públiques 
destinades al col·lectiu jove, l’objec-
tiu principal és el de proporcionar 
recursos que assegurin la igualtat 
d’oportunitats entre tots els joves, 
sigui quin sigui la seva condició de 
vida social, de gènere, cultural, de 
situació socioeconòmica, de religió, 
d’estat civil, laboral, etc.

Amb aquesta contextualització, 
volem justificar la necessitat de tre-
ballar des de diferents perspectives 
envers el col·lectiu jove, i per fer-ho, 
creiem que el treball en xarxa amb 
els diferents agents socioeducatius 
del municipi és la via principal.

Per això, aquest any 2017, s’ha creat 
la Taula de Convivència de Caldes de 
Malavella, on hi participen diferents 
agents implicats en la vida dels i les jo-
ves, i també dels infants: les professio-
nals de Serveis Socials, de l’Institut de 

Caldes, de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic (EAP), de Justícia 
Juvenil (mediació i medi obert), dels 
Mossos d’Esquadra, de la Policia Lo-
cal, la infermera del programa Salut 
i Escola (pediatria), la direcció dels 
centres educatius de primària i l’equip 
de l’Àrea de Joventut. Tots aquests 
agents rebem el suport dels tècnics 
del Programa de Prevenció de Delin-
qüència Juvenil del Departament de 
Justícia i s’avala a nivell polític amb la 
participació de l’Alcalde i els regidors 
de l’Ajuntament.

La taula és un espai de coordina-
ció i intercanvi d’informació, que 
afavoreix el coneixement mutu i el 
treball tranversal entre les diferents 
àrees que treballen amb els infants 
i joves a la vila. A més, també és un 
espai per a compartir preocupaci-
ons, definir línies d’actuació con-
junta i fer propostes concretes, amb 
l’objectiu de millorar la realitat exis-
tent al municipi.

A més, també s’ha creat la Co-
missió Específica de Casos (amb 
un grup de treball més reduït) on 

es detecten, analitzen i es fa segui-
ment de situacions d’alguns joves 
del municipi, que més preocupen 
als agents implicats.

Actualment, i de cares al proper 
curs, la Taula de Convivència està 
definint quines són les necessitats 
existents i dissenyant propostes 
de projectes que donin resposta a 
les oportunitats o problemàtiques 
que s’han detectat. Des de l’Àrea 

de Joventut, creiem que la creació 
d’aquest espai de treball implica en 
si mateixa una millora substancial 
de l’atenció integral cap als joves del 
poble, i que el treball en xarxa és la 
via adequada per tal d’assegurar la 
qualitat de la nostra feina.  

joVeNtUt taula  De  ConV IVènC I a

El col·lectiu jove es 
troba en un període de 

cicle vital, en el qual 
s’hi associen un seguit 

de canvis biològics, psi-
cològics i socials.

En el disseny de les 
polítiques públiques 

destinades al col·lectiu 
jove, l’objectiu prin-

cipal és el de propor-
cionar recursos que 
assegurin la igualtat 
d’oportunitats entre 

tots els joves.
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l’evolució de la gestió dels 
residus a Catalunya i Europa: 
com ens afectarà a caldes? 
cap a un model més eficient
un valor baix si el comparem amb el 84% dels residus quotidians que es poden reciclar 
i el 60% que els municipis catalans hem d’assolir abans de 2020. Text: Jordi serra

Catalunya va començar 
a promoure la recollida 
selectiva l’any 1993, amb 
la primera llei de residus 

catalana i, des d’aquesta data, ha 
anat incorporant mesures cada cop 
més restrictives i obligatòries; com 
és el gravamen sobre els kg de re-
sidus entrats sense separar als abo-
cadors.  

L’anomenat “cànon sobre 
la disposició dels residus” re-
cau directament sobre les ta-
xes municipals, que es veuran 
agreujades encara més, d’ara 
fins al 2020; ja que l’any 2003 el 
preu dels abocadors es va apu-
jar 10 euros la tona per aquesta 
causa, d’aleshores amb ara ha 
pujat fins a 30 euros i previst 
que s’elevi fins a 50  d’aquí a 
2020.

Aquests motius econòmics 
s’uneixen als principis medi-
ambientals que, l’any 1993, van 
començar a promoure el reci-
clatge;  i, junts, han convertit la 
separació de les deixalles diàries de 
cada llar en una obligació de primer 
ordre pels ajuntaments, que no es 
pot demorar més.

Amb això, pel baix reciclatge que 
encara tenim a Caldes - la Fracció 
Resta representa el 73% i hauria de 
ser només el 16 % - el cost muni-
cipal de recollir i tractar la Fracció 

Resta que va a l’abocador representa 
el preu més elevat de tots els serveis 
de recollida municipals.

Per posar-hi remei, pobles de Ca-
talunya i també d’Europa tenen im-
plantats altres sistemes de recollida 
de residus que permeten identificar 
els generadors de les bosses de deixa-
lles mal separades o, fins i tot, l’excés 

de generació; i aquesta és l’estratègia 
que es veuen obligats a practicar els 
ajuntaments que no volen quedar-se 
plegats de braços veient com incre-
menta cada any el pressupost muni-
cipal destinat a les deixalles.  

Els nous models de recollida de 
residus estan pensats per identificar 
els usuaris.

Més de 100 municipis de Catalu-
nya, 10 dels quals de Girona, recu-
llen les deixalles a la porta de casa 
separades per fraccions.

Alguns municipis, de Catalunya tam-
bé, estan provant un sistema de paga-
ment de la taxa d’escombraries en fun-
ció de les bosses de deixalles emprades.

I altres que encara no han arribat 
a casa nostra, obren 
els contenidors de 
Resta amb una targeta 
magnètica que identi-
fica l’usuari.

En definitiva, estem 
veient com la gestió 
dels residus, els siste-
mes de recollida i els 
sistemes de pagament 
estan evolucionant 
cada cop més ràpid i, 
tard o d’hora, tots els 
municipis catalans in-
corporarem aquestes 
noves estratègies.

Per començar a par-
lar de tot plegat, l’Ajun-

tament va convocar una xerrada el 
passat 4 de juliol a la Sala de Plens 
de Cal Ferrer de la Plaça. Montse 
Bosch, gerent de NORA Serveis Me-
diambientals de la Selva, va exposar 
la situació de Caldes i les estratègies 
de futur tenint en compte els dife-
rents sistemes de recollida que s’es-
tan implantant en altres municipis. 

medi ambieNt GeSt Ió  De lS  reS IDuS

27%
De les nostres deixalles, és el que vam 
reciclar al 2016 a Caldes de Malavella

Una manera alternativa de 
viatjar: el caravàning

l’àrea d’autocaravanes de Caldes de Malavella la quarta millor valorada de Catalunya
Caldes ha volgut ampliar horitzons en el sector turístic gràcies a l’àrea d’autocaravanes 
que aquest 2018 farà 3 anys que es va inaugurar. 

Text: laura torre

Aquesta iniciativa ha fet 
que augmentessin els 
visitants provinents de 
països europeus fent 

així que Caldes es conegui arreu del 
continent.

La gran part d’usuaris provenen 
d’Holanda, França, Alemanya i 
Bèlgica, països molt lligats a aques-
ta modalitat viatgera. En principi, 
s’espera un augment considerat 
d’aquest públic, atès que en el món 
del caravàning el boca orella juga 
un paper fonamental i els usuaris 
estan constantment cercant nous 
racons per fer parada. 

 Camper Contact és la web de re-
ferència per a usuaris d’autocarava-
nes. Es pot consultar la ubicació de 
les àrees per països amb descripci-
ons i comentaris d’altres usufructu-
aris que ja s’hi han allotjat.  L’àrea 
de Caldes de Malavella es posiciona 
amb una puntuació de 8,3. La quar-
ta millor valorada de tot Catalunya 
per darrere de pàrquing Peralada, 
Cantallops i Lavern. Els aspectes 

positius més valorats són: la zona 
de passeig de la pineda, l’ombra i 
la tranquil·litat de l’espai. A més, 
realcen que Caldes és un poble de 
gran valor patrimonial ideal per fer 
parada i visitar en un període curt 
de temps. Per últim, fan al·lusió a la 
proximitat dels supermercats.

A partir de les estadístiques po-
dem concloure que de gener a juny 
s’han registrat 349 vehicles. Sorpre-
nentment els mesos de més afluèn-
cia són els de temporada baixa, això 
pot ser degut al fet que molts càm-
pings no obren fins a l’època estival 
i conseqüentment els caravanistes 
han de buscar altres llocs per fer 
parada.

Podem concloure que l’àrea d’au-
tocaravanes és una manera d’atrau-
re visitants en temporada baixa a fi 
de desestacionalitzar el turisme del 
nostre municipi. 

 Els aficionats al caravàning són 
un públic fidel a aquesta manera de 
viatjar amb una forta personalitat. 
Acostumen a tenir entre 30-50 anys 

i normalment viatgen en família o 
en parella. S’interessen primera-
ment pel turisme natural i també 
pel cultural, allunyant-se de les tra-
dicionals vacances de sol i platja. 

Segons un estudi del saló inter-
nacional del caravàning, un 60% 
fa més de deu anys que el practica. 
Actualment, la llibertat, el contacte 
amb l’entorn i la cerca d’un nou estil 
de vida ha fet que aquesta pràctica 
guanyi terreny i estigui en alça. 

Cal Ferrer de la Plaça tur ISme

8,3
L’àrea de Caldes de 
Malavella es posi-

ciona amb una pun-
tuació de La quarta 
millor valorada de 

tot Catalunya.

   AQUAE       35  34      AQUAE      



3 artistes 
de Caldes i 
Concurs de 
Pintura ràpida

l’exposició 3 Artistes de Caldes, enguany 
la novena edició, ha reunit com molt bé 
diu el títol tres artistes de Caldes cadascun 
d’ells des d’una faceta diferent: Pintura, Fo-
tografia i Disseny Gràfic que ens han mos-
trat a través de la seva obra una manera 
d’entendre el món.

Text: Maria vidal Armijo

Els carrers de Caldes s’han 
omplert de color en la 16a 
edició del Concurs de Pin-
tura Ràpida que se celebra 

cada any dins de les activitats pro-
gramades en la Festa Major de Cal-
des. Fa goig veure a cada cantonada, 
a cada lloc emblemàtic de la locali-
tat persones que a través del seu art 
i amb tècniques diferents intenten 
plasmar allò que veuen.

L’exposició 3 de Caldes i el Con-
curs de Pintura Ràpida no serien 
realitat sense els artistes. És evident! 
Però si al darrera no hi hagués un 
equip de persones que moguessin 
tots els fils sí que seria impossible.

Per tal que aquestes dues manifes-
tacions artístiques puguin ser una 
realitat hi ha un equip que treba-
lla amb delit organitzant, difonent, 
cercant patrocini i col·laboració en-
tre les entitats de Caldes i de la co-
marca de la Selva, alhora que també 
fan de jurat per decidir la qualitat 
dels millors treballs presentats.

Dues manifestacions que poden 
semblar senzilles amaguen darrere 
hores de treball, reunions, trucades 

telefòniques, negociacions amb les 
diferents entitats que col·laboren o 
patrocinen els actes. Afortunada-
ment cada any creix el nombre de 
caldencs que prenen part en totes 
les tasques organitzatives.

Actualment aquest equip està for-
mat per: Amadeu Fontan - pintor, 
Esteban Villa, (tots dos van ser qui 
l’any 2001 van promoure la celebra-
ció del 1r Concurs de Pintura Ràpi-
da de Caldes), Xavier Amores, En-
ric Amores, Lídia Antonio (pintora 
i Regidora), Martí Bosch (Torroella 
de Montgrí), Josep Mª Solà (pintor, 
Comissari de l’Exposició de Pintura 
Ràpida), Miquel Paradeda, Albert 
Jiménez (guanyador de l’edició de 
Pintura Ràpida del 2015), Joan Ol-
tra, Pep Rimbau, Doro Vogel (dis-
senyadora gràfica), Mateu Ciurana, 
Mercè Rossell (regidora de Cultura) 
i l’inesgotable Pep Casas. Tots ells 
relacionats amb el camp de l’art i la 
cultura ja sigui professionalment o 
bé com a hobbie.

Ells fan possible també el patro-
cini i la col·laboració de diferents 
entitats del poble i de la comar-

ca, aspecte necessari per a un bon 
desenvolupament de la celebració 
d’aquests actes.

Aquesta edició ha estat patroci-
nada per PGA Catalunya Resort, 
PAECKEL Clínica Dental, Vichy 
Catalán, Sadipal, Fabriano, Prodai-
sa, Fusters de Caldes, Hotel Cami-
ral, Mas Llop, B&P, Jaume Quintana 
que possibiliten amb el seu suport 
econòmic oferir premis en metàl·lic 
als guanyadors.

De la mateixa manera els establi-
ments col·laboradors: FontFreda, 
Balneari Prats, Obra Social La Cai-
xa, Intern4, Caviol, Santacan, Pom 
de Flors, Balliu, Piazzeta, El Petit 
Fornet, Riera “Cal Nap”, Ca la Ma-
nela, Magma (Centre Termal), Cal-
des FM, Cantalozella, Enginy Crea-
tiu i Diputació de Girona tenen un 
paper important en la celebració del 
dia del concurs i en l’atenció que es 
dóna a tots els participants. Però tot 
això, explicat en unes quantes línies, 
representa molt temps de dedicació 
per part de tot l’equip organitzador 
que ens fa dir: «Moltes gràcies per 
ajudar a fer-ho possible”.  

Cal Ferrer de la Plaça Cultura Cal Ferrer de la Plaça Cultura
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¿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

1  Fotografia de fami·
lia amb els regidors, 
organitzadors, col·
laboradors i guanydors 
del 16è Concurs de 
Pintura Ràpida.

2 Instant inaugural de 
l’Exposició “3 Artistes 
de Caldes” que va 
tenir lloc el 14 de juliol 
del 2017.

3 Un dels moments de 
més intensitat de feina 
del dia del Concurs de 
Pintura Ràpida: fer el 
muntatge de l’exposició 
en poques hores per 
poder obrir la sala 
al públic i dónar el 
vericte.

 

2
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Has vist Caldes 
de Malavella a la 
tele?
Des del Departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella es seguei-
xen fent tasques per difondre tot allò que passa 
al municipi tant a mitjans de comunicació, com 
als propis caldencs i caldenques. De fet, darrera-
ment l’Ajuntament està especialment actiu a les 
Xarxes socials. 

Text: Aida Fuentes

Si vols saber absolutament 
tot el que passa a Caldes de 
Malavella... segueix-nos! 
A Instagram ens trobaràs 

com @ajuntamentdecaldes; a twit-
ter com a @AjCMalavella i a Face-
book com a @AjCaldesMalavella.

De fet, com a fets diferenciadors 
pel que fa l’àmbit de la comunica-
ció municipal, recentment Caldes 
de Malavella va participar en un 
concurs de televisió. El concurs 
Cercaviles s’emetia per Televisió 
de Girona i intentava trobar el 
municipi més carismàtic de co-
marques gironines. 

El dia 5 d’abril es va emetre el 
capítol dedicat exclusivament al 
nostre municipi. D’entre els par-
ticipants hi havia: Emili Marcos, 
impulsor de la llegenda de la Ma-
lavella; Siso Valentí com a presi-
dent de la Colla Gegantera: l’Anna 
Quintana i la Júlia Riera com a 
joves valdenques; o Toni Renard, 
director d’operacions de Vichy 
Catalan entre molts altres parti-
cipants, caldencs i caldenques i 
entitats. 

El públic que veia el programa 
des de casa va haver de votar per 
escollir quin municipi havia d’ar-
ribar a la final. Caldes de Malave-
lla va arribar-hi juntament amb 
Vidreres i Breda. 

En el capítol final, emès el 14 de 
juny, van ser els alcaldes que es 
van haver de pujar les mànigues 
i treballar per fer guanyar la seva 
vila! El nostre alcalde, Salvador 
Balliu, el vam poder veure enfan-
gat tot fent terrissa de Breda; l’al-
calde de Vidreres, Jordi Camps, va 
visitar el nostre municipi i es va 
posar a fer massatges; i l’alcalde 
de Breda, Dídac Manresa, va estar 
fent botifarres a Vidreres. Tot ple-
gat formava part de la prova final, 
un capítol que ens va fer riure i co-
nèixer els alcaldes més de prop... 
això sí! Des d’un municipi “equi-
vocat”.

Tot i l’ímpetu del nostre alcalde, 
i de tots els caldencs i caldenques 
que hi van participar i votar, i de 
totes les entitats que també van 
estar presents al programa, va 
ser Breda el municipi guanyador 
d’aquesta primera edició del Cer-
caviles. En tot cas... Caldes de Ma-
lavella va quedar finalista! Podem 
dir que som un dels pobles amb 

més carisma i més rics en paisatge 
humà de comarques gironines!

Per tal que ens segueixin conei-
xent, al poble i sobretot a la nostra 
Festa Major, el passat 3 d’agost ens 
va tornar a visitar la televisió. 

En aquest cas es va fer en directe 
el programa País Km0. Un progra-
ma emès per la Xarxa de Televisi-
ons Locals que va permetre a tot 
Catalunya viure l’inici de la Festa 
Major de Caldes de Malavella. Al 
llarg de dues hores, de 18 a 20 h 
de la tarda, als jardins del balneari 
Prats es va estar fent aquest pro-
grama on es va parlar de tot allò 
que tenim: dels gegants, del Camp 
dels Ninots, de les visites teatralit-
zades, de la Festa Major, de l’aigua 
i la seva festa entrada la tardor, de 
modernisme... Dues hores plenes 
de caldencs i caldenques, llegen-
des del municipi, anècdotes i bon 
humor! Quina millor manera hi 
havia de començar la Festa Major? 

Com a altres fetes significatives 
també és rellevant comentar que el 
passat dijous dia 28 de juliol, just 
el dia que començaven els actes de 
Festa Major, la regidora de festes: 
Gemma Alsina, va participar en el 
programa Té de Tot de Televisió 
de Girona per fer una repassada 
als actes de la Festa Major. 

Aquestes i altres accions són les 

Cal Ferrer de la Plaça Comun ICaC Ió Cal Ferrer de la Plaça Comun ICaC Ió

 @ajuntamentdecaldes

 @AjCMalavella 

  AjCaldesMalavella

1

que treballen des del Departa-
ment de Comunicació per tal 
que us arribin totes aquelles 
informacions que us puguin 
ser d’interès. Ens veiem... per 
les xarxes socials i al web de 
l’Ajuntament! 

1Programa Paískm0, 
emissió autonòmica 
per la Xarxa de 
Televisions Locals, 
especial de Caldes 
de Malavella. Es va 
poder parlar de la 
Festa Major i de tot 
allò que ens fa dife·
rents i especials!

2 Gravació d’un 
reportatge pel pro·
grama Paiskm0 per 
conèixer més bé a 
l’alcalde.

3 L’alcalde, Salvador 
Balliu, participant en 
la final del programa 
Cercaviles de Televi·
sió de Girona. 

4 Entrevista a la 
regidora de festes 
Gemma Alsina al pro·
grama Té de Tot de 
Televisió de Girona. 
Va anar a explicar la 
Festa Major d’en·
guany. 

 

2

4

3
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Balanç del servei de creació 
d’empreses
Text: Jennifer costa

El servei de creació d’empre-
ses es va posar en marxa el 
passat 21 de febrer. El ser-
vei ofereix assessorament 

personalitzat a persones que tenen 
per objectiu posar en marxa un 
nou projecte de negoci a través de 
tutories individualitzades. A banda 
d’oferir aquest servei als emprene-
dors, també s’ofereix suport a les PI-
MES del municipi amb l’objectiu de 
millorar-ne la seva competitivitat a 
partir de la detecció de les necessi-
tats que tenen en aspectes relacio-
nats amb la gestió financera, comer-
cial, organitzativa, etc., i donant-hi 
resposta mitjançant l’organització al 
mateix municipi d’accions grupals o 
de suport individualitzat.

Des de la posada en marxa del 
servei, la tècnica d’emprenedoria ha 
realitzat les següents atencions: 

- 30 visites a comerços
- 6 visites d’emprenedors per a sol-

licitar informació

- 4 assessoraments vigents (pla 
d’empresa, concreció model negoci, 
etc)

A banda d’aquests serveis més 
personalitzats també s’han realitzat 
dues formacions totalment gratuï-
tes i obertes a tothom.

La primera va ser el 4 d’abril del 
2017 dedicada a la xarxa social Ins-
tagram com a un model cap a la 
autoocupació. Hi van participar 15 
persones.

En aquesta xerrada es va donar 
a conèixer tot allò que cal tenir en 
compte per aprofitar al màxim els 
avantatges d’ Instagram a la peti-
ta empresa: concepte i funciona-
litats d ‘Instagram, com gestionar 
un compte d’ Instagram de for-
ma estratègica, ús intel·ligent dels 
hashtags, estratègia de continguts 
en un petit negoci, exemples de bo-
nes pràctiques de petites empreses a 
Instagram...

La segona es va fer el 30 de maig 

de 2017 i es va parlar d’eines de Go-
ogle que poden ser útils per negoci. 
8 persones van participar a la xer-
rada.

En aquest curs es van donar a co-
nèixer les eines que ofereix Google 
per a millorar la gestió empresa-
rial i el posicionament del negoci 
a Internet: Google Calendar, Go-
ogle Drive, Google Forms, Goo-
gle Analytics, Hangouts, Google 
Trends, Google Adwords, Google 
My Business...

De cares al mes d’octubre – no-
vembre s’ha previst el darrer taller 
de l’any que tractarà sobre el màr-
queting low cost on es donaran les 
eines i pautes per elaborar un pla de 
màrqueting sense haver-hi de desti-
nar grans recursos.

En l’actualitat, el servei s’ha tras-
lladat a un nou despatx de l’Ajunta-
ment i ofereix atenció a Caldes els 
dimarts de 10h a 14 cada quinze 
dies. 

Cal Ferrer de la Plaça promoC Ió  eConòmICa

Cal demanar cita prèvia 
Tel. 972 48 01 03 (Oficina de turisme | a/e promocioeconomica@caldesdemalavella.cat    

< Una de les 
dues formaci·
ons que s’han 
fet, que han 
estat gratuïtes.

origen i 
evolució dels 
Glopets d’Estiu
A vegades, de les situacions més desfavo-
rables s’obtenen els resultats més inespe-
rats i extraordinaris.  És el cas dels Glo-
pets d’Estiu que a la biblioteca organitzem 
conjuntament amb la resta de l’Àrea de 
Cultura. Text: Mercè Bernades

la biblioteCa GlopetS  D ’ eS t Iu

Fixem-nos en la imatge inici-
al, l’any 2007: 200 metres es-
cassos de biblioteca, una sola 
bibliotecària, un pressupost 

molt ajustat destinat a la compra de 
fons musical i poca tradició de mú-
sica en directe a les biblioteques del 
país. Un panorama poc estimulant. 

Comencem per l’espai. L’interi-
or de la biblioteca ja no dóna per 
més. Per això, decidim mirar cap a 
fora. Hi tenim l’antic pati de l’escola 
dels nens que només es fa servir en 
ocasions especials: Sant Jordi o au-
dicions de l’Escola de Música. De-
cidim que, si més no durant el bon 
temps, podríem oferir alguns punts 
de lectura més. Així doncs, fem ne-
teja i l’arreglem, comprem mobiliari 
nou i (posats a fer) hi instal·lem un 
petit escenari i (posats a fer) encar-
reguem un mural a un artista local, 
l’Arturo Solari, que recrea un dia en 
una selva imaginària. Per acabar, 
elevem el pati a la categoria de jardí 
i li donem el nom del protagonista 
de les aventures de la saga de cases 
de Joaquim Carbó, en Pere Vidal.

La incorporació d’una segona bi-
bliotecària, la Marta, és imprescin-
dible perquè ens permet obrir més 
hores i oferir un ventall de serveis 
molt més ampli, sobretot pel que fa a 
les activitats, entre elles, els concerts.

Un altre dels fets sorprenentment 
“favorables” van ser els recursos li-
mitats en relació a la compra de fons 

musical. Tocava decidir si teníem 
una mica de tot o ens centràvem en 
un aspecte concret de la col·lecció. 
Vam decidir comprar un lot bàsic 
dels diferents estils musicals i apro-
fundir en la música pop rock inde-
pendent i del país. A partir d’aquí es 
van anar creant una xarxa d’usuaris 
i de relacions musicals que s’ha anat 
ampliant i que dura fins avui.

Els primer concerts van ser l’any 
2008, un de jazz (Rom Candela) i un 
altre de música cubana (Cuba-Café 
Trio). Van estat molt bé però consi-
derem que el primer concert, en la lí-
nia del que ara entenem pels Glopets 
d’Estiu de la biblioteca, és el de Mis-
hima, l’any 2009. Per afegir-hi encara 
més èpica podem dir que vam inau-
gurar els directes del jardí... a dins! 
perquè ens va ploure exactament 
a les 10 de la nit, quan havia de co-
mençar. Recordem com, entre tots, 
vam entrar l’equip corrent en una nit 
memorable, d’una humitat tropical 
però d’una màgia irrepetible.

Aviat l’escenari es va fer petit i 
després del concert amb els vuit 
músics d’élena vam decidir fer am-
pliar-lo i muntar una estructura per 
a la il·luminació. 

L’any que ve farà deu anys que 
programem concerts: Anna Roig, 
Maria Coma, Sílvia Pérez Cruz, Ma-
ria Rodés, Pau Vallvé, Joan Colomo, 
Tom Hagan, Egon Soda, Miqui 
Puig, Ferran Palau, Joana Serrat, 

Xavier Calvet, Carla, Steve Smyth, 
etc. En general, estem atents a les 
propostes emergents més que no 
pas a artistes consagrats. Es agrada 
pensar que som un bon auguri per 
als grups perquè ens ha passat que 
després del concert al jardí comen-
cen a sortir per tot arreu i assoleixen 
un èxit que no tenien. “De Caldes a 
la glòria!” és el nostre lema.

Un altre dels apartats que cui-
dem és el dels músics relacionats 
amb Caldes, ja sigui per origen o 
per acollida, perquè en tenim d’una 
gran qualitat. Eduard Canimas, Ru-
bén Pozo (El Chico con la Espina en 
el costado), ara Pau Cabruja (Pauk) 
o altres grups que s’han creat per a 
l’ocasió, com és cas del Rattle Toys.

Fora del que són els Glopets en si 
i durant tot l’any també col·laborem 
amb músics de diferents estils, amb  
estudiants del conservatori, amb 
l’Escola de Música de Caldes, fem 
clubs de lectura relacionats amb 
música, contes, etc. 

De cara al futur i pensant en el 
nou equipament, ens agradaria ofe-
rir una programació musical anual 
estable i oberta a tots els estils, amb 
un espai exterior però també un 
d’interior que ens permeti no estar 
tan pendents de la meteorologia. 
Un lloc que servís també de buc 
d’assaig per a grups del poble i per 
a totes les propostes musicals possi-
bles i potser encara inimaginables. 
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tot just fa unes hores que has arribat, deus 
patir encara el Jet lag.
Una mica. Es una diferència horària de 9 hores 
i durant uns dies tenim una certa desorientació. 
Però ja estem instal·lats, amb la Violeta, que és 
mexicana tot i que porta molts anys als Estats 
Units, i les nostres filles Metzi i Izel. Aquest cop 
també ens hi ha acompanyat la mare de la meva 
dona!

unes setmanes per estar amb els pares i 
germans, la família i retrobar-se amb cal-
des.
Sí. I tornar al poble sempre és un plaer. Quan 
t’allunyes i hi tornes sempre notes més els can-
vis. Com ha crescut Caldes! Vivim a San Rafael, 
que té uns 50.000 habitants, a uns 20 quilòme-
tres al Nord de San Francisco. Tinc la impres-
sió que en l’actualitat hi ha més ambient social 
i activitats culturals aquí que allà, i ens encanta 
participar-hi a l’estiu.

De fet, treballar per sillicon Valley en temes 
informàtics és estar al rovell de l’ou.
És cert, perquè és un clúster -concentració d’un 
sector en un territori- molt potent, però el món 
també canvia i avui hi ha molta innovació i 
bons professionals a molts llocs del món, tam-
bé a Catalunya, que cada vegada “exporta” més 
empreses, innovació, i coneixement a Silicon 
Valley. 

tu dirigeixes equips que desenvolupen 
software. quina és la vostra especialitat?
Genesys crea software de gestió per a empreses. 
Tenim clients en més de 100 països, alguns són 
petites i mitjanes empreses, i d’altres marques 
conegudes que fem servir tots cada dia. Per 
les corporacions és bàsic disposar de sistemes 
que gestionin les necessitats dels seus clients, 
no solament per a atendre i controlar les seves 
demandes, sinó també, cada vegada més,  per 
anticipar-se a les seves necessitats. Un software 

David Vilà Vilar
David Vilà Vilar (Caldes, 1971), és enginyer informàtic i MBA (Màster en 
direcció d’empreses). Des de fa 17 anys viu als EUA on actualment és direc-
tor de projectes de l’empresa Genesys a San Francisco, dedicada a la creació 

de software per a gestió de clients. És de Caldes de Malavella.
Text: Mateu ciurana
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com el nostre no solament és una 
eina administrativa, també és un 
instrument potent  i un element di-
ferenciador. Els nostres clients vo-
len que els seus clients estiguin més 
contents que els de la seva compe-
tència, i Genesys els proporciona les 
eines per que sigui així.

i  sempre actualitzant i renovant, 
suposo.
Per descomptat. Les empreses ne-
cessiten tenir accés ràpid a les so-
lucions que empreses com Genesys 
proporcionen. Fins fa pocs anys, 
això volia dir actualitzar les aplica-
cions una vegada a l’any. Ara, grà-
cies al núvol (accés al software via 
Internet, en comptes d’instal·lar-lo 
a l’ordinador), les actualitzacions es 
produeixen de forma automàtica, 
de manera diària. Un canvi es pot 
fer a les 8 del matí des de San Fran-
cisco, Barcelona, o Chennai (Índia), 
i en qüestió de minuts estar-se uti-
litzant per milers de persones arreu 
del món. 

el núvol ja no és el futur. És el 
present.
I tant! I no solament per les grans 
empreses, per a tothom. Encara hi 
ha gent que té totes les fotografies 
familiars, documents i contactes a 
un telèfon mòbil o un ordinador 
domèstic amb el risc que el dia 
menys pensat una simple avaria li 
faci perdre tot. Cada vegada més, 
la gent guarda la informació al nú-
vol, amb sistemes automàtics de 
copia de la informació. El núvol, 
i altres eines i tecnologies que fins 
fa pocs anys eren poc conegudes, 
fan fàcil el que fins fa pocs anys 
era impensable. L’automatització i 
la intel·ligència artificial són altres 
exemples. Avui en dia, els proble-
mes i les solucions són globals, 
la competència també. Els nens 
i nenes que en un futur competi-
ran amb els nostres fills no van a 
la mateixa escola o viuen al poble 
del costat. Viuen la Xina, o a Xile, 
o a Suècia, i aprenen a programar 
(de manera bàsica) a l’edat en la 

que nosaltres apreníem a anar en 
bicicleta. La quarta revolució in-
dustrial ja ha començat. Cal ser-ne 
conscient, veure-ho de manera po-
sitiva, no resistir-se al canvi, i sobre  
tot, preparar-se.

i la vida prop de san francisco, 
és com la d’aquí?
No et pensis. L’estil de vida que te-
nim allà és molt similar al que tin-
dríem aquí. La meva dona i jo treba-
llem, les nenes van a l’escola pública 
del barri, i fan música i esports com 
molts nens d’aquí. La gran diferèn-
cia, és el fet viure en una societat 
individualista on potser es dóna 
massa importància a l’èxit indivi-
dual. Ens agradaria tenir allà més 
activitats associatives i culturals que 
aquí són normals i sovint no prou 
valorades. Per la Violeta i per a mi 
és important que la mainada creixi 
sentint-se part d’un grup d’una co-
munitat, i allà és més difícil.

per la zona de san francisco la 
nomenclatura és molt hispana.
Només et diré que la meva empre-
sa és al carrer Junípero Serra, frare 
mallorquí que al segle XVIII va fun-
dar moltes missions a Califòrnia. Hi 
ha diversos carrers amb noms cata-
lans i fins i tot un barri de San Fran-
cicso anomenat Portolà, en honor 
al lleidatà Gaspar de Portolà, que va 
ser governador de Califòrnia entre 
els anys 1767 i 1770.

i els catalans californians, us re-
lacioneu?
Sí que tenim moltes facilitats per 
a relacionar-nos. Hi ha diversos 
grups de catalans que ens trobem 
sobre tot en dates assenyalades com 
Sant Jordi, Sant Joan, la Diada, la 
castanyada, per Nadal. El més antic 
es el Casal Català de San Francisco.

i a la gent d’allà els diu alguna 
cosa el nostre procés?
Sí que se’n parla, cada vegada més, 
i surt als mitjans de comunicació 
més importants del país. Fa uns 
anys la marca coneguda era Barce-

lona, però ara molta gent ha sentit a 
parlar de Catalunya i les seves aspi-
racions. El que no vol dir que la gent 
tingui una opinió massa formada o 
prengui partit. Els crida l’atenció i 
ho miren amb cert punt de curio-
sitat.

perquè, aquí, des de fa un temps 
del president nord-americà si 
que se’n parla cada dia...

Aquest és el gran tema, allà. Més 
enllà del seu caràcter, les seves ex-
centricitats i la seva manera de fer, 
el que és lamentable és l’impacte 
que la seva presidència està tenint 
en temes socials o del medi ambi-
ent. La gran preocupació és el retro-

cés que pot representar en pilars fo-
namentals de la societat americana 
com la llibertat d’expressió, d’orien-
tació sexual o de religió. Per sort la 
constitució americana té mecanis-
mes per a limitar el poder d’acció en 
casos com aquest, però no està clar 
fins a quin punt seran efectius. És 
un tema que preocupa, i molt. 

De moment, us tindrem per aquí 
tot un mes. imagino que la dis-
tància es salva a base de correu 
electrònic i connexions de skype.
És clar. Estem a 11 hores d’avió (per 
fi hi han vols directes entre San 
Francisco i Barcelona!) i tenim per 
costum venir un cop l’any perquè 
les nenes passin temps amb els avis i 
cosinets. Ens encanta tornar i com-
partir hores amb la família, sense 
distància.

Doncs moltes gràcies, bona esta-
da i bon retorn.

aQUae Calidae Ca lDenS  pe l  món

Tornar al poble sem-
pre és un plaer. Quan 

t’allunyes i hi tornes 
sempre notes més els 
canvis. Com ha cres-

cut Caldes!
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Abans però, voldria refe-
rir-me a un detall que 
té molta importància 
en el desplegament de 

l’arquitectura de caire modernista 
a Caldes. I per fer-ho, ho posaré en 
contrast amb el que passa a dues 
poblacions veïnes nostres: Llagos-
tera i Cassà. Aquí com també passa 
a Caldes i, encara que no entraré a 
valorar-ho, també a Figueres, es pot 
fer una lectura socioeconòmica de 
la puixança d’un determinat estil ar-
quitectònic que va totalment lligat a 
l’època de bonança econòmica de 
cadascuna d’aquestes poblacions. 

Així, dels inicis del gran creixe-
ment de la indústria surera, trobem 
a Llagostera algunes mostres d’ar-
quitectura que denominarem, per 
simplificar, eclecticisme. Aquesta 
tendència vigent cap a la meitat del 
segle XIX i que en alguns casos es 
perllonga als començament del XX, 
té un esplèndid exemple en el “Casi-
no” de Llagostera construït entre el 
1891 i el 1893. En ell hi podem ob-
servar els aspectes més rellevants de 
l’eclecticisme, un corrent caracterit-
zat entre altres, per un ordre estruc-
tural en les façanes, amb reminis-
cències neoclàssiques i que sovint 
comporta una certa serialització de 

les obertures i dels elements deco-
ratius. Un altre exponent d’aquesta 
tendència el trobem a la Casa Coris 
de l’any 1886 (imatge núm.1).

A Cassà, molt més encarada a la 
riquesa de la indústria dels taps, 
aquest corrent es pot trobar a bas-
tament en els carrers de la Indústria 
i Ample. També hi podem observar 
detalls ornamentals molt repetits, 
com ara les mènsules, sovint molt 
treballades des del punt de vista es-
cultural, que suporten els balcons i 
molt sovint els ràfecs de les teulades; 
les “greques” o sanefes que decoren 
les façanes, bé sigui amb aplicació 
de material de morter, de rajola de-
corada, i en algun cas pintura. Val a 
dir que a Cassà trobem també dos 
magnífics exemple de Modernisme 
en la Casa Nadal (de l’any 1906) i en 
la Casa Trinxería (any 1897) (imat-
ge núm.2).

Aquest mena d’introit ens ser-
veix per afinar un xic més en el que 
trobem a Caldes, doncs si bé en els 
nostres carrers trobaríem també ex-
ponents del corrent eclèctic, amb 
forta inspiració neoclàssica,  com 
ara el Prats (imatge núm. 3) i la 
Casa Pla i Daniel (imatge núm. 4), 
aquest dos immobles i algun altre 
posteriorment mistificat, es corres-

ponen a les etapes més inicials de la 
vinguda a la nostra vila d’estiuejants 
i negocis vinculats al Termalisme, 
durant la segona meitat del XIX .

Ara bé, la major part dels foras-
ters i vilatans que varen aixecar 
cases per a la seva estada a tempo-
rades, o com també va passar, per 
a la inversió o el lloguer, ho varen 
fer en època més tardana i en plena 
eclosió, fins i tot, ja fora d’època, del 
període en que acadèmicament se 
circumscriu el Modernisme. Així, 
trobarem diverses edificacions aixe-
cades entre els darrers anys del XIX 
i primers XX que podem inserir 
perfectament en el corrent arqui-
tectònic que estem tractant.

Atès que hem fet referència a un 
corrent anterior, l’Eclecticisme, 
convindrà dir que el Modernisme, 
a diferència de l’anterior, és un cor-
rent artístic global. Això cal enten-
dre-ho tan aviat en el fet de que es 
un corrent que integra totes les Arts 
(Arquitectura, Literatura, Arts Plàs-
tiques en general, etc.) com en l’àm-
bit geogràfic, amb especial incidèn-
cia a Anglaterra, Bèlgica, França, 
Àustria i, evidentment, l’Estat es-
panyol, si bé amb una molt especial 
intensitat a Catalunya. Més especí-
ficament en el camp de l’arquitec-

arquitectures 
a Caldes de 
Malavella
El propòsit d’aquest article i els que el se-
guiran és posar una mirada en alguns dels 
edificis més emblemàtics de Caldes de Mala-
vella. En aquest primer article parlarem 
de manera sinòptica i molt sintetitzada de 
l’Eclecticisme i del Modernisme, màxims 
exponents arquitectònic a Caldes, restes 
medievals a banda.

Text: Martí Bosch

aQUae Calidae moDern ISme aQUae Calidae moDern ISme

tura podríem esmentar com a més 
importants les persones de William 
Morris i Charles Rennie  Mackin-
tosh a la Gran Bretanya, Henry Van 
de Velde i Víctor Horta a Bèlgica, 
Otto Wagner i Joseph Hoffmann a 
Àustria i dels de casa nostra per no 
cansar-vos: l’eximi Gaudí, en Do-
mènech i Montaner i en els seus ini-
cis, posteriorment va derivar cap al 
Noucentisme, en Puig i Cadafalch. 
D’aquest estil artístic i la seva pre-
sència a la nostra vila en parlarem 
en profunditat en el proper article 
d’aquesta sèrie.  

3

1 2

4Autor: Carles Carreras

Autor: Xavier Xaubet

Autor: Pirules (usuari Viquipèdia)

Foto: Arxiu Municipal de Cassà de la Selva
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la revista del poble
No fa gaire dies, ens vàrem reunir els membres del Consell de redacció de la revista 
Aquae, per preparar aquesta edició que teniu a les mans i per conèixer a l’Aida, que és 
la nova coordinadora de la publicació. Entre les diferents propostes que ens va presen-
tar l’Aida, em va cridar especialment l’atenció la seva intenció de donar a la revista un 
caire més localista.  Text: Antoni Mas

aQUae Calidae a  punt  De  SolFa

Que no ho és prou? Vaig 
pensar jo en un primer 
moment. Però, ben mi-
rat, si bé és obvi que 

els diferents espais dedicats a les 
entitats del poble i les cròniques 
de les festes ja compleixen en part 
aquesta funció, potser sí que els col-
laboradors ens oblidem amb certa 
freqüència de l’especial raó de ser 
d’aquest tipus de publicacions. La 
qual cosa fa que a l’hora d’escollir 
els temes a tractar no tinguem en 
compte que caldria escombrar cap 
a casa.

Per això penso que l’Aida te raó. 
Sobretot si considerem que el feno-
men que -per bé o per mal- ens ha 
caigut a sobre i que anomenem glo-
balització, ens va obrint constant-
ment noves perspectives que no sa-
bem ni podem abastar. Així mentre 
ens distrèiem en qüestions banals 
que passen a l’altre cap de món, de 

vegades no ens adonem que al cos-
tat de casa passen coses importants 
que ens afecten directament. És a 
dir, ens passa, com en aquella antiga 
dita, que els arbres no deixen veure 
el bosc, però al revés: mirant l’exten-
sa massa de verdor, no ens fixem en 
els arbres que tenim al davant. 

Ben mirat, no és pas estrany, ate-
nent la munió de canals a través 
dels quals arriben les noticies fo-
ranes i amb els que de cap manera 
poden competir els modestos mit-
jans locals. Això fa que les coses del 
poble només siguin noticia en casos 
extraordinaris (sovint desgràcies) 
que interessen a fora i ens arriben 
de rebot. 

D’altra banda, hauríem de tenir 
en compte que tant aquesta revista, 
com el BIM, com la ràdio del poble, 
constitueixen una magnífica eina 
d’integració per la gent nouvinguda 
a Caldes que pretén quelcom més 

que quedar-s’hi a menjar i dormir. 
Sense anar més lluny, tal com em 
va passar a mi mateix, en la meva 
reincorporació després de quaranta 
cinc anys d’absència. 

Potser pensareu que aquestes refle-
xions que us faig no tenen gaire res a 
veure amb la secció “A punt de sol-
fa”, que és la que tinc encomanada. 
I probablement tingueu raó, ja que 
més aviat s’escaurien per l’editorial. 
Si de cas la Regidora responsable de 
la revista ja em picarà la cresta per la 
involuntària i modesta usurpació de 
funcions. Penseu que la meva inten-
ció no ha estat altre que invitar a tota 
la família de l ‘Aquae, des del mateix 
Consell de Redacció, fins els destina-
taris, els lectors, passant per tots els 
elements intermediaris com anunci-
ants, col·laboradors etc. a fer l’esforç 
necessari que permeti convertir la 
nostra revista en la autèntica revista 
del poble. 

un escrit d’agraïment i reconei-
xement tant per la seva vessant 
professional com humana. Reco-
neixement d’una feina ben feta. 
Reconeixement d’una sensibilitat 
especial per a visualitzar i donar a 
conèixer als mitjans de comunica-
ció aquells temes, aquells drets tan 
universals: l’educació i la salut.
periodista, divulgador, pare. Fa 
anys que anava seguint la seva 
feina: els diumenges al matí a la 
ràdio amb el programa eduqueu 
les criatures o l’apM?, a la televisió 
amb Qui els va parir, com a funda-
dor i director del diari aRa…

va ser valent. va apostar per 

parlar l’educació anivellant-la als 
temes que “preocupen” a la gent, 
els temes importants de la nostra 
societat. no tinc present cap altre 
diari que tingui tot un suplement 
setmanal dedicat a l’educació!

va ser tossut. no va parar d’insis-
tir en el tema, sempre envoltant-se 
de persones compromeses, rigoro-
ses amb la feina i al mateix temps 
positives, imaginatives, fresques.

va ser murri. les seves aportaci-
ons eren sempre fermes però amb 
empatia, no jutjant però sí convi-
dant a la reflexió, a veure diferents 
punts de vista… Riure’s d’un mateix 
ajuda a mantenir una posició ober-

ta, fresca, tolerant.
estava convençuda que superaria 

el càncer, lluitador i positiu com era. 
em va ben enredar. en un dels seus 
últims actes públics encara deia que 
esperava viure cinquanta anys més. 
ara veig que era la seva manera 
d’encarar-se a la malaltia, d’enca-
rar-se a la vida. sense ell pretendre-
ho, em va donar una gran lliçó: 
cal viure amb plenitud fins al final, 
arribi aquest quan arribi.

des de la Benaula, continuarem 
posant a la Maleta viatgera de la 
Biblioteca escolar el  suplement de 
l’aRa cRiatuRes  tot recordant en 
carles capdevila.

un cop més, després de 
finalitzar l’escola i de 
començar les vacances, 
cal fer balanç del que ha 
estat el curs. per a la nova 
Junta i per als membres de 
l’aMpa de la Benaula ha 
estat un any de feina po-
sitiu, tant per les activitats 
que hem patrocinat, com 
per les actuacions realit-
zades al centre i davant 
les diferents institucions 
competents en ensenya-
ment, com per l’estat de 
tresoreria. tanmateix, hi ha 

qüestions en les que caldrà 
persistir de cares al curs 
vinent (major participació 
en la bona marxa del 
centre, l’estat del pati i el 
monitoratge de menjador, 
en són un exemple). també 
de cares al curs vinent, us 
informem que continuarem 
avançant en les línies d’ac-
tuació consolidades de 
l’aMpa, entre d’altres, les 
activitats de “Migdia actiu, 
la reutilització de llibres, el 
casal de lleure i el servei 
de cangur, i la captació 

de fons per destinar a 
l’escola. Finalment, us 
fem avinent que enguany 
l’oferta d’activitats extraes-
colars per al curs vinent ja 
està disponible al web i, 
per últim, volem aprofitar 
per donar les gràcies a 
totes les persones i totes 

les famílies que van col-
laborar i van participar en 
la Festa de Final de curs, 
celebrada el divendres 16 
de juny, que va ser tot un 
èxit!  

per més informació 
www.ampalabenaula.com

Bon estiu!

recordant 
en Carles 
Capdevila
Ja fa molt de temps que volia fer aquest 
escrit, molt abans de què s’esdevingués 
aquest adéu massa matiner, massa ràpid.  
un escrit que es vol sumar als molts que 
hem pogut llegir arran de la seva mort.

Text: Anna sánchez carrera, directora de l’Escola la 
Benaula

eNSeNYameNt l a  Benaula

aMPa BEnaUla
Balanç del curs 2016-2017
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Ha estat un curs molt divertit, 
ple d’emocions i anècdotes. Hem 
jugat molt, après un munt de coses 
i fet amics però, sobretot ens hem 
fet “grans”.

Però tot ho bo s’acaba!! Estem 
tristes d’haver d’acomiadar els 
alumnes de P2, però alhora ale-
gres perquè sabem que els anirà 
molt bé a l’escola; a més, al setem-
bre, tornaran  els infants  de P1 
molt més xerraires, més alts i més 
trapelles.

Arribat l’últim dia volíem dir-
nos adéu de la millor manera, per 
això l’Ampa i l’equip educatiu, un 
any més, va organitzar la festa fi 
de curs. La tarda va començar 
amb el retrobament, a l’aula, dels 
infants i la seva família on es van 
intercanviar els detalls. Més tard, 
tots junts vam sortir al pati on 
en Roger Canals ens va fer ballar 
molt. Per acabar amb un bon gust 
de boca  l’Ampa ens va preparar 
un bon berenar .

Bon estiu!

arriba l’estiu i 
la llar tanca per 
vacances 

eNSeNYameNt e lS  n InotS

Des de l’AMPA de 
l’Escola Sant Esteve 
ja estem pensant en 
aquest proper curs 

que aviat començarà. Sabem que 
aquest darrer any hi ha hagut 
molts canvis i que encara ens 
queden moltes coses per apren-
dre. Però com molts de vosal-
tres, som pares i mares amb una 
inquietud en comú, els nostres 
fills. I entenem que hem de ser una peça més d’aquest 
trencaclosques que és l’escola. 

És per això que us volem animar a tots,  pares i mares 
que ho desitgin, a sumar-se a l’AMPA. Aportant idees, 
suggerint noves propostes... Segur que entre tots troba-
rem solucions i qui sap, potser nous projectes per enge-
gar plegats.

Pensem també que és impor-
tant que les famílies sàpiguen en 
què es destinen els diners dels 
que disposa l’AMPA, no tot són 
festes i xerinoles. Aquest curs, 
per exemple, s’han comprat 
pissarres digitals per les aules, 
seguint la política dels darrers 
anys. L’objectiu és equipar l’es-
cola amb les noves tecnologies i 
fer-la entre tots més innovadora. 
També hem estrenat l’aula de recursos per a la Mate-
màtica manipulativa. Des de l’Ampa hem contribuït en 

gran mesura a fer possible aquest nou espai d’aprenen-
tatge pels nostres fills, apostant per una manera activa 
i engrescadora d’aprendre les matemàtiques. Hem col-

laborat en la festa de comiat dels alumnes de sisè, 
s’han comprat jocs de taula nous, llibres per la bi-
blioteca...Hem intentat estar al costat de l’escola 
i dels nostres fills sempre que se’ns ha demanat.    

També aquest darrer curs hem engegat un pro-
jecte, juntament amb la direcció de l’escola, per 
pintar plegats un mural al pati d’infantil. Aquesta 
idea des d’un inici ens va semblar molt atractiva 
perquè és una manera divertida de millorar les 

instal·lacions de la nostra escola, i quina millor forma 
de fer-ho que amb els nostres fills, participant tots junts. 
Volem senyalar que aquest projecte no hagués estat pos-
sible sense la col·laboració de la Carme i l’Albert, els pa-

res d’en Joan, un alumne de primer.  Ells han dissenyat 
el mural de la paret i els hi volem agrair el temps que 

hi han dedicat. Moltes gràcies!! 
Esperem que puguem repetir 
l’experiència i que més famílies 
s’engresquin a venir a pintar. 

I per últim recordar-vos que 
podeu contactar amb nosaltres 
a través del nostre correu elec-
trònic i les xarxes socials: ampa.
escolasantesteve@gmail.com i 
Facebook: AMPA Escola Sant 
Esteve de Caldes de Malavella.

eNSeNYameNt Sant  eS teVe

suma’t a l’aMPa!
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el masclisme està present 
en molts àmbits de la 
nostra societat, i les festes 
majors és un d’ells.
des del consell de dones 
de caldes s’està  treballant 
per engegar  una campa-
nya contra el sexisme en 
el marc de la Festa Major  
d’enguany, per tal que la 
festa  estigui  lliure d’acti-
tuds sexistes i discrimina-
tòries.
la campanya  d’aquest 
any consistirà en:
•	 elaboració de cartells  

amb  lemes de con-
demna a les agressi-
ons sexistes: “nO és 
nO.  “si et dic que sí, 
triem a on. si et  dic 
que no, bona nit”... .

•	 Xerrada informativa 
d’experts en el tema , 
oberta i dirigida a en-
titats i col·laboradors/

es de la festa major .
•	 llançament d’un 

hashtag a les xarxes 
socials  amb un lema 
triat.

•	 la intenció és que de 
cara l’any vinent, amb 
més temps per prepa-
rar-la es faci una cam-
panya més complerta i 
amb més recursos

a continuació us presentem 
algunes definicions que 
hem recollit  que ens poden 
ajudar a comprendre millor 
aquest problema

Què entenem per 
agressions sexistes?
les agressions sexistes són 
aquelles que s’exerceixen 
sobre algú per raó de 
sexe, gènere, orientació se-
xual o identitat de gènere.
siguin agressions físiques o 
no, les agressions sexistes 

es relacionen amb els rols, 
comportaments i expressi-
ons normalitzats i naturalit-
zats per un sistema patriar-
cal que atorga privilegis i, 
per tant, discriminacions.

violències quotidianes 
o micromasclismes.
els micromasclismes són les 
pràctiques de la violència 
masclista en la vida quoti-
diana. el prefix “micro” no 
fa referència a la dimensió 
o a la gravetat de la violèn-
cia, sinó a la seva norma-
lització en l’entorn social, 
que els han convertit en 
invisibles. els micromasclis-
mes són comportaments de 
control i domini de baixa 
intensitat que s’executen 
amb o sense consciència 
de fer-ho i és aquí on cal 
prestar especial atenció 
en la conscienciació. són 

micromasclismes o violènci-
es quotidianes les opinions 
sobre l’aspecte físic o els 
comportaments vinculats a 
la cosificació dels cossos, 
les interpel·lacions al 
carrer (xiulets...), la no 
acceptació de negatives, 
etc. els micromasclismes 
són agressions, en tant que 
es realitzen sense acord o 
consentiment.
les agressions sexistes i 
l’assetjament sexual en mo-
ments de festa i d’esbarjo 
es donen sistemàticament, 
amb el vistiplau o la igno-
rància de bona part de 
la població, ja que estan 
normalitzades i legitima-
des pel context: el consum 
d’alcohol o de drogues.
el desfogament i cert 
descontrol mai han de ser 
motiu ni excusa per a per-
metre cap tipus d’agressió.

com qui no vol la cosa, ja hem pas-
sat la Festa de la Malavella (tot un 
èxit!) i tenim l’estiu a sobre. amb la 
calor arriben moltes trobades com, 
per exemple, la de Figueres, Breda, 
la cellera de ter, lloret de Mar...

volem fer cinc cèntims de la tro-
bada de la cellera de ter. per què? 
doncs perquè va ser la trobada 
comarcal de la selva, la trobada 
grossa de les colles geganteres de 
la comarca. vam fer dues cercaviles 
i, al final, moltes colles van ballar el 
Ball conjunt (amb música escrita pel 
mestre lluís albert). tot el poble feia 
molt de goig!

a la colla se’ns està acostant 
unes dates molt importants: la de la 
vila Gegantera de les comarques 
gironines el 7 i 8 d’octubre. estem 
ben enfeinats preparant aquesta 
gran festa! i, per si no en teníem 
prou amb aquests dos dies, durant 
l’última setmana de juliol hem fet 
un taller de gegantons (amb 62 ins-

crits!) que ha estat un gran èxit. Ha 
tingut una molt bona acceptació per 
part de la gent i tindran ocasió de 
lluir els gegantons que han creat per 
la vila Gegantera. tindran un espai 
per ells sols celebrant la primera 
vileta Gegantera de les comarques 
gironines. no us ho perdeu!

la coral cantaires de 
caldes va celebrar el seu 
XXè aniversari al teatre 
de les Germanes Hospita-
làries del sagrat cor de 
Jesús, el dia 20 de maig 
d’enguany. 

Fa vint anys, que un 
grup de persones de 
caldes es trobaven per a 
cantar goigs pels carrers 
i places del poble amb la 
que ja seria la seva direc-
tora, l’assumpta Fontanals. 
era per setmana santa del 
1996. després d’aquella 
primeríssima experiència, 
van decidir de constituir-se 
com a coral i el seu primer 
concert va ser la Festa 
Major del mateix any. des 
d’aleshores, moltes perso-
nes han passat per l’entitat 
i, amb la seva petita em-
premta, han permès que 

la coral arribés on és ara: 
una coral d’amics que, 
mentre canten, gaudeixen 
de la vida.

la coral cantaires de 
caldes va organitzar el 
seu concert d’aniversari 
agrupant els seus ex-can-
taires i fent-los cantar de 
nou tots junts i així, reviure 
els moments d’alegria i 
entreteniment que tothom 
que hi ha passat, hi ha 
viscut. per a l’ocasió, va 
reunir també un grup de 
músics per fer el concert 
encara més apoteòsic 
i va comptar amb la 
col·laboració de l’amic 
i mestre Joan casas, el 
responsable de molts dels 
arranjaments de les can-
çons que s’hi canten. 

amb un teatre atapeït, 
el concert va ser un èxit. 

la música va fluir de l’es-
cenari i va transportar al 
públic a través d’un viatge 
de vint anys pel reper-
tori de la coral, des de 
les primeres peces, més 
senzilles, a les actuals, 
més arriscades. des de 
la conegudíssima cançó 
de la Gavina, fins al doll 
de catalunya, sardana 
del mestre caldenc antoni 
Mas que va obsequiar 
al seu dia a la coral i 
que aquesta ha adoptat 
gairebé com a himne. i 

és que la progressió de la 
coral, gràcies a la dedica-
ció i perseverança de la 
seva directora assumpta 
Fontanals, ha permès 
anar superant objectius i 
arribant a fites cada cop 
més agosarades. amb 
la coral cantaires de 
caldes, la directora ha 
fet veure a tothom el gran 
secret de la música: que 
el cant és el vehicle més 
perfecte per expressar els 
sentiments i les emocions 
de les persones. 

CanTairEs dE CaldEs

eNtitatS de CaldeS Cultura lS

en el cor de l’estiu, els 
castellers de les Gavarres 
(caldes, llagostera i Riu-
dellots), arribem a mitja 
temporada, molt contents 
per la nostra progressió. 
Just un any després d’aixe-
car el nostre primer castell 
de 6 (va ser un 3d6 a 
llagostera el 30-07-2016 
envoltat de molta polè-
mica), aquest mateix 30 
de juliol, hem estrenat 
el nostre primer pd4cam 
(pilar de 4 caminat).

i ho hem fet al cor de 
catalunya. tota la colla 
ens vàrem desplaçar fins 
a Montserrat, acompa-
nyats de molts amics i 
familiars, i al peu de les 
muntanyes més impressi-
onants de la nostra terra, 
vàrem aixecar-lo ferm i 
amb molta il·lusió. els ulls 

dels membres de la colla, 
des dels més grans fins 
als més petit, ho deien tot. 
no sabem si era pel lloc, 
pel pilar 
o per la 
satisfacció 
de fer-ho 
entre tots. 
però us 
assegurem 
que va ser 
molt, molt 
especial.

i és que 
no és per 
menys. 
Hem 
arribat 
fins aquí 
després d’un any molt di-
fícil. Hi ha hagut moments 
complicats, però ens que-
dem amb els millors i més 
intensos. aquests dotze 

mesos han sigut d’esforç 
constant, i d’incorporar 
gent nova que ens ha do-
nat força per seguir. avui 

som més 
de 100 
membres. 
la tècnica 
ha sabut 
condensar 
el treball i 
la diversió, 
i podem 
dir que 
tanquem 
aquest 
primer 
tram amb 
21 castells 
de 6.

21 castells de 6, en 
12 mesos: una colla que 
va celebrar el seu primer 
aniversari el novembre.

Hem lluït el 2d6, 3d6, 

4d6, 3d6a, 4d6a, i hem 
estrenat el pd4cam.tot des-
carregat. cap caiguda.

ens agrada pensar que 
aportem un gra de sorra 
a la nostra cultura, i ens 
esforcem per acostar-ho 
a tothom. a primers de 
setembre farem assajos a 
la fresca a caldes, igual 
que ja hem fet en les 
altres poblacions. Hi esteu 
tots convidats. igual que 
quan ho fem al pavelló de 
llagostera, cada dimarts i 
divendres de 21 a 23 de 
la nit. És una oportunitat 
per viure els castells de 
més a prop. i de trobar 
una colla que cada dia 
és més gran i que anem 
avançant pas a pas.

ens hi veiem?   caste-
llersdelesgavarres@gmail.
com   t/. 633 150 177

CasTEllErs dE lEs GavarrEs 

eNtitatS de CaldeS Cultura lS  -  SoC I a lS

campanya contra el sexisme en el marc de la Festa Major de caldes
XarXa dE donEs
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l’associació de Gent Gran 
de la casa Rosa us anima 
a fer-vos socis perquè 
gaudireu de moltes acti-
vitats com per exemple la 
Festa Major. al matí fèiem 
missa pels difunts, desprès 
marxàvem a l’envelat a fer 
un ball vermut. a la tarda 
aquest any vam progra-
mar, conjuntament amb 
l’ajuntament, un concert 
espectacle a amb “el cafè 
de l’Havana” format per 
grups d’havaneres com 
port Bo i els pescadors de 
l’escala i el duet format 
per indira Ferrer Morató 
(soprano) i antoni Mas (pi-
ano). la festa no acabava 
aquí! després nou trànsit 
també posava música a la 
nit. la beguda de tota la 
tarda era gratuïta, perquè 
l’ajuntament ens va donar 
tot allò que quedava del 

bar de la Festa Major. 
va quedar una festa molt 
lluïda!

el proper acte important 
que tenim és l’11 de setem-
bre. celebrarem la diada 
nacional de catalunya i 
si el temps hi acompanya 
farem un dinar.

aquest darrer trimestre ha 
estat ple d’activitats a més 
de les que ja es fan habitu-
alment a l’esplai.

a finals del mes d’abril, 
es va celebrar la reunió 
general de socis on, entre 
altres qüestions, es van 
renovar els càrrecs de 
president i secretari de la 
Junta. va coincidir també 
amb el berenar anual de 
socis amb una assistència 
de 125 persones que van 
assistir també al teatre 
Municipal del Grup per 
escoltar al grup musical 
calidae, actuació que es 
va celebrar el mateix dia.

a mitjan maig es va fer 
l’excursió organitzada 
pel consell comarcal de 
la selva, l’ajuntament de 
caldes, la casa Rosa i 
el nostre esplai. Hi ha-
via dues rutes a escollir: 

una de més curta que va 
finalitzar amb una visita a 
les excavacions del camp 
del ninots i l’altre més 
llarga des del centre de la 
vil·la fins a sant Maurici i 
la tornada. es va acabar 
la jornada amb un dinar al 
vichy català.

no podem pas obli-
dar-nos dels berenars de 
socis de cada mes. en el 
berenar del mes de juny 

els participants de l’activi-
tat “Ball en línia” van fer 
una demostració de tot el 
que havien après al llarg 
de curs. Ho van fer molt 
bé.

cal destacar també la re-
presentació teatral per part 
del grup de teatre que ha 
dirigit  en Marc ciurana al 
llarg de tot el curs. l’obra 
“low cost” va tenir molt 
d’èxit entre els assistents

el 27 de juliol vàrem 
acomiadar el curs amb el 
berenar del soci que va 
estar amenitzat per una 
audició musical que va 
ser del gust de tothom i 
va deixar als assistents 
amb ganes de tornar-la a 
escoltar novament. va ac-
tuar el grup de combo de 
veu comdeniats, en pere 
torrent, l’enric Hernán-
dez i la Maria vidal. 
aquests tres darrers van 
interpretar algunes peces 
musicals amb el piano i la 
guitarra.

les activitats finalitzen 
el 21 de juny però l’esplai 
queda obert durant tot el 
mes de juliol per aquelles 
persones que desitgen 
passar una estona jugant, 
xerrant o simplement 
prenent un refresc. el mes 
d’agost: vacances!!

Casa rosa

EsPlai dE la GEnT Gran dE CaldEs – la CaiXa 

eNtitatS de CaldeS SoC I a lS

Benvolguts  
Ja estem preparant la 
propera temporada 2017-
2018 amb molta il·lusió. 
per començar hi haurà un 
relleu en la coordinació: 
en Raül arjona per motius 
professionals ens deixa, li 
volem agrair tota la feina 
que ha fet en aquestes 
dues temporades que 
ha estat amb nosaltres, 
tot i que continuarà com 
a jugador del 1r equip. 
en el seu lloc donem la 
benvinguda Quique pardo 
i li desitgem el millor en 
aquesta nova tasca dins 
l’estructura del club.

Recollint diferents 
inquietuds dels nostres 
jugadors i tècnics, aquest 
any posarem en marxa un 
nou equip al club: caldes 
promeses que jugarà a 
la 4a catalana, amb els 

entrenadors Marc teixidor 
i Jordi Garcia. la raó prin-
cipal d’aquest nou equip 
és donar continuïtat als 
jugadors que acaben la 
seva formació en el futbol 
base. cal deixar molt clar 
que hi són per competir i 
preparar-se per fer el salt 
al 1º equip. de fet, també 
els jugadors de l’equip 

caldes promeses durant la 
temporada pujaran al 1r 
equip segons les necessi-
tats.  

les temporades són molt 
llargues i es fan moltes 
activitats tant esportives 
com socials, per això 
demanem a socis, pares i 
simpatitzants que ajudeu 
al club en aquestes activi-

tats, els que tingueu ganes 
de ser una part activa i 
fonamental del funciona-
ment del club us podeu 
posar en contacte amb la 
junta i us trobarem una 
activitat que us farà veure 
el món del futbol  amb 
un altra perspectiva. la 
uniÓ us necessita!

un club com el nos-
tre, que fa una tasca 
esportiva-social, neces-
sita recursos econòmics. 
És per això que donem 
les gràcies a totes les 
empreses, comerços, 
socis, i a l’ajuntament que 
col·laboren any rere any. 
si voleu ajudar al club 
posant publicitat a car-
tells, patrocinant  equips o 
simplement fent-vos socis,  
poseu-vos en contacte 
també amb la Junta.

FORÇa uniÓ!

la temporada 2017-
2018 que començarà al 
setembre se’ns presentarà 
com una de les més in-
tenses i importants de les 
que ha viscut el club al 
llarg de la seva història. 
i ho serà gràcies  a la 
feina feta al llarg de tots 
aquests anys. la visibilitat 
que hem tingut aquesta 
última temporada amb 
presència a la Fira de 
l’aigua, a la Fira de la 
terra, a la trobada d’es-
coletes, a la presència a 
les escoles sant esteve 
i Benaula i finalment al 
torneig david cañón és 
una mostra del treball i 
també de l’interès d’apro-
par l’hoquei a caldes. el 
mes de juliol per primera 

vegada hem organitzat 
un campus de tecnifi-
cació d’ hoquei que ha 
servit perquè els més 
petits del club millorin en 
tots els aspectes del joc 
però sobretot per fer un 

club més gran i proper.
i això ha estat possible 
gràcies a tot  l’equip 
tècnic comandat per cris-
tian càliz, als jugadors 
i  als pares. us animem 
a formar part d’aquesta 

aventura. de ben segur 
que la temporada 2017-
2018 que està a punt de 
començar, farà que ens 
ho passem encara millor! 
www.clubpaticaldes.cat i 
també a Facebook!

UE CaldEs

ClUB PaTí dE CaldEs 

El club patí de caldes no para de créixer!

eNtitatS de CaldeS eSport I VeS
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el cap de setmana del 18 
i 19 de març amb el club 
excursionista vam realit-
zar la quarta i cinquena 
etapa a peu del camí de 
sant Jaume que vàrem 
començar a caldes l’abril 
del 2016 i que ens ha de 
portar fins a Montserrat. 
aquestes  etapes van des 
de sant esteve d’en Bas a 
l’esquirol de 19 quilòme-
tres i de l’esquirol a vic 
de 18 quilòmetres més.

el primer dia vam sortir 
de sant esteve on cal supe-
rar un desnivell d’uns 700 
metres ja que puges la 
serrada del collsacabra, 
seguint el camí ral d’Olot a 
vic tot travessant boscos i 
prats fins arribar a can-

tonigròs. les vistes des de 
cantonigròs són magnífi-
ques, per una banda els 
cingles d’aiats amb una 
impressionant caiguda 
vertical i 
per l’altra 
el santuari 
de cabre-
ra.  també 
es pot 
aprofitar 
per baixar 
a fer una 
remullada 
a la gorga de la Foradada 
i després tornar a pujar 
per seguir cap al poble de 
l’esquirol, anomenat també 
santa Maria del corcó, 
amb carrers estrets de fort 
pendent.

a l’haver de fer nit a 
l’esquirol, com que érem 
forces vam aprofitar 
per dormir a la casa de 
colònies cal Masover de 

la finca la 
Bertrana, on 
en Ramon, 
el propietari, 
ja ens tenia 
preparades 
les brases per 
coure la carn.

de l’esqui-
rol a vic ja 

és tot de baixada i es fa 
tranquil·lament en unes 5 
hores, passant pels pobles 
de Masies de Roda i de 
Roda de ter, on es passa 
just per davant la casa on 
nasqué el poeta i escriptor 

Miquel Martí i pol i més 
endavant es creua el ter 
pel pont vell des d’on es té 
una bona panoràmica de 
tot el poble.

des d’aquestes línies vo-
lem destacar i felicitar la 
magnífica 3a posició que 
la parella que representa-
va el club excursionista, 
els eskaldats, Josep pera 
i sergi Bañeras (a la foto 
flanquejant al 4t finalista) 
van aconseguir a la ultra 
trail eufòria d’andorra, 
en poc més de 3 dies van 
fer 233 km amb 20mil 
metres de desnivell. 

  
nova web! 
www.clubexcursionistacal-
desdemalavella.com

aquest any el club tennis 
caldes celebra el seu 
15è aniversari i ho fa 
amb el mateix esperit que 
tenien els 15 socis que 
van fundar el club: gaudir 
de la pràctica del tennis.

tot i així, volem  re-
cordar que som un club 
de raqueta, fet que en 
el passat va portar a fer 
tornejos de tennis taula i 
de bàdminton i en el futur 
no descartem tornar-ne a 
organitzar. Fins i tot ens 
plantegem entrar en el 
món del pàdel, un esport 
que en l’actualitat s’ha 
posat de moda.

des dels seus inicis el 
club ha obert les portes 
a tothom: petits, mitjans i 
grans. el nostre objectiu 
és que qualsevol persona 
pugui practicar aquests 

esports sigui quina sigui 
la seva edat, sexe, nivell 
esportiu o qualsevol tipus 
de condició. volem re-
marcar el fet que des de 
fa uns anys, l´escola del 
club ha integrat un grup 
d´alumnes del centre 

psicopedagògic nostra 
senyora de Montserrat 
de caldes (les classes 
d´aquest grup són sub-
vencionades parcialment 
pel club).

des del primer moment 
s’han organitzat tornejos 

pels socis, però no ens 
hem oblidat de col-
laborar organitzant actes 
per la diada de l´esport 
o per la Fira de l´aigua. 
a més, des del naixement 
del club també s’ha fet  
el torneig de Festa Major 
(acabat recentment) i que 
és obert a tothom (sigui o 
no sigui soci del club i si-
gui o no sigui de caldes).

a partir del proper 
setembre renovem també 
l´escola del club amb 
nou professorat. Final-
ment, fer-vos saber que 
coincidint amb aquest 
15è aniversari hem reno-
vat la imatge i el web del 
nostre club. 

podeu consultar tota 
la informació del club 
tennis caldes a www.
tenniscaldes.com

ClUB EXCUrsionisTa

CT CaldEs

Quarta i cinquena etapa del camí de sant jaume de caldes a Mont-
serrat: de sant Esteve d’en Bas a vic.

eNtitatS de CaldeS eSport I VeS

Bones a tots i totes, ja 
estem de nou aquí. en 
aquest número us volem 
parlar de dues coses: de 
la temporada 16/17 i 
de la temporada 17/18, 
comencem:

pel que fa a la tempora-
da 16/17 hem de dir que 
ha sigut una molt bona 
temporada per al nostre 
club, un any més. 

el primer equip, desprès 
de dos ascensos consecu-
tius, ha quedat en 5e lloc 
de nacional catalana, 
lloc que donat les baixes 
de dos equips li dóna dret 
a pujar a nacional, però 
això serà una cosa que 
parlarem més endavant. 

per la seva banda, 
el nostre segon equip 
en l’any del seu debut, 
ha finalitzat en segona 
posició a la lliga, lloc que 

li atorga el dret de pujar 
directament a primera terri-
torial catalana. des d’aquí 
volem felicitar a tot l’equip 
(jugadors i cos tècnic) per 
la seva gran temporada 
essent el seu primer any.

És moment 
de parlar de 
la temporada 
17/18:

com dèiem 
abans el 
nostre primer 
equip podria 
pujar a na-
cional, però 
ens ha sorgit 
una oportuni-
tat que, des de la directi-
va, creiem que no podem 
deixar escapar. aquest 
any donem el salt a la 
FcF, començarem a 3era 
divisió en un grup nou de 
Girona, però si quedem 

entre els primers classifi-
cats l’any vinent jugaríem 
a 1era divisió. tindríem 
més a prop el repte que 
ens vam proposar quan 
vam fundar el nostre club: 
intentar que caldes de 

Malavella 
tingui un 
equip entre 
els millors 
de cata-
lunya. un 
repte difícil 
però, com 
sempre, 
anirem poc 
a poc, però 
amb il·lusió 

no ens guanya ningú.
el nostre segon equip el 

mantindrem a la FcFs a 
primera territorial, així els 
nois poden continuar apre-
nent i agafant més confi-
ança per a poder donar el 

salt al primer equip, cosa 
que durant aquest any ja 
han fet.

per últim, ja que la tem-
porada es fa molt llarga, 
volem fer dues crides:

la primera és que si ens 
voleu ajudar econòmica-
ment estarem encantats 
d’acceptar-vos com a 
patrocinadors, ja sigui 
com a patrocinadors a les 
samarretes o patrocinadors 
al cartell publicitari. per a 
mes informació contacteu 
al 646-01-34-90.la sego-
na és que si voleu jugar al 
nostre club estarem encan-
tats també de donar-vos 
la oportunitat de provar 
de venir a entrenar amb 
nosaltres i si us agrada 
formareu part d’un gran 
equip. ens veiem al poliva-
lent per animar-nos!1,2,3 
caldes!!!

el darrer mes de juliol 
el cpa caldes no ha 
parat!!! teníem el festival 
d’estiu; proves de certifi-
cat i iniciació a; la lidia 
Malfeitos aprova el nivell 
certificat i es classifica pel 
trofeu d’iniciacions; les 
3 patinadores infantils: 
ivet alcalà, Maria Rojo 
i emma pous es presen-
ten al campionat infantil 
territorial c….

i ara a l’agost toca des-
cansar, però només una 
mica, no ens rovelléssim!

i pels que no heu 
patinat mai o ho heu fet 
poc, si us voleu apuntar, 
podreu venir a provar si 
us agrada els dilluns al 
pavelló. us deixarem els 
patins! Fins aviat!

FUTBol sala CaldEs dE MalavElla

PaTinaTGE CaldEs

eNtitatS de CaldeS eSport I VeS
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Les flors 
exòtiques
Text: Anna llandrich i Margarida vila

Malgrat les seves formes rebuscades i vistoses, 
moltes vegades passen desapercebudes,  pot-
ser perquè no pensem que una flor amb tant de 
glamour i tan delicada es pugui trobar al mig del 
bosc o arran d’una carretera. també perquè les 
que normalment veiem a les floristeries són plan-
tes de climes mes càlids i normalment més grans. 
tot i així les que creixen silvestres al nostre entorn, 
si ens les mirem de prop, hi descobrirem un munt 
de formes i colors que resulten fascinants, encara 
més si pensem que tots aquests colors, formes i 
fins i tot olors tenen un sol objectiu: atraure els in-
sectes per tal que les pol·linitzin. a caldes d’abril 
a juny, exemplars com els de les fotografies es 
poden trobar a molts llocs des dels tapiots fins a 
les Mateues. tampoc és estrany trobar-ne al parc 
de la sardana.

Flora F lorS  De  Ca lDeS

Abellera Groga
nom científic: Ophrys 
lutea
Família: Orquidàcies
Gènere: Ophrys

Mosques Grosses
nom científic: Himanto-
glossum robertianum
Família: Orquidiàcies
Gènere: Himantoglos-
sum

Gall Lengut
nom científic: Serapias 
lingua
Família: Orquidàcies
Gènere: serapias

Nº 1: suro de can Xiberta 
Començarem aquest recompte d’arbres de Caldes, que no es troben catalogats en el 
Planell de l’Ajuntament, amb un suro que hi ha al davant mateix de la masia de can 
Xiberta i que és un dels exemplars més espectaculars que tenim al poble.

Text: Antoni Mas

Flora arBreS  De  Ca lDeS

sortirem de caldes, prenent la 
Ruta termal que surt del solell, 
amb direcció a cassà. Quan 
entrem a la urbanització d’ai-
gües Bones, trobarem el carrer 
del Maresme (veureu la placa a 
mà esquerra) i el seguirem fins 
que desemboca al carrer del pla 
de l’estany (també està indicat). 
aquí trencarem a la dreta, dei-
xant la Ruta termal, i seguirem 
fins al final del carrer. trobareu 
uns contenidors, al costat dels 
quals surt un camí que s’endinsa 
al bosc. seguirem aquest camí, 
deixant un parell de trencants 
a l’esquerra que ens conduirien 
a can Roig, i, al sortir al sortir 
del bosc, ja podem veure can 
Figueres. deixarem el mas a 
l’esquerra i, dalt de la pujada, 
ja veurem can Mir. la casa ens 
quedarà a la dreta i seguirem 
el camí fins a creuar la riera 

de llandric. seguirem tot recta, 
entrant de nou al bosc, fins que 
dalt d’un pujantó trobarem una 
cadena que barra el camí. Gira-
rem a la dreta. a uns cinquanta 
metres deixarem el camí que 
puja torçant a la dreta (comp-
te que ens conduiria cap un 
abellar), per seguir recta per un 
de menys afressat. no trigarem 
gaire a arribar a la bassa de 
can Xiberta. 

curiosament, malgrat la sequera 
és plena de gom a gom, la qual 

cosa ens indica que no s’uti-
litza per el regadiu. la bassa 
ofereix un aspecte magnífic que 
mereix una foto. creuarem pel 
cim de la mota i a l’altre costat 
trobarem un camí a l’esquerra 
que, en un moment, ens durà a 
can Xiberta. Just quan el camí 
desemboca a l’explanada de la 
casa, veurem el suro a l’esquer-
ra.

distància del camí d’anada: 3,5 
quilòmetres.
desnivell: inapreciable

Ubicació del suro de Can Xiberta
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Cistitis
la cistitis és una inflamació de la bufeta urinària i/o la uretra, causada en un  90% pel 
bacteri intestinal Escherichia coli. Aquest, arriba a la bufeta des de l’anus. s’hi adhereix 
i provoca inflamació i infecció. 

Les dones són més propenses per-
què tenen la uretra més curta i més 
a prop de l’anus. 

quins tipus de cistitis hi 
ha?
Cistitis aguda: apareix de forma 
sobtada.
Cistitis recurrent: si es pateix 3 o 
més vegades a l’any o més de dos en 
sis mesos.
• Seran recaigudes si el bacteri és 

el mateix i apareix dins les dues 
setmanes d’haver acabat el trac-
tament

• Reinfeccions si el bacteri és di-
ferent

No tot són cistitis, de vegades es tenen 
altres tipus d’infeccions urinàries.

quins són els símptomes 
de la cistitis?
Els més freqüents són:
• Dolor, cremor o coïssor a l’orinar.
• Més ganes d’orinar sense fer-ne 

massa. També pot haver urgèn-
cia en orinar.

• Sensació de pes a la part baixa 
del ventre.

• Orina tèrbola amb mala olor.

Factors de risc
• Relacions sexuals.
• Anticonceptius com espermici-

des o DIU.
• Embaràs, canvis hormonals re-

lacionats amb la menopausa.
• Antibiòtics.
• Factors genètics.
• En edat avançada es més fre-

qüent per l’ús de sondes, baixa 
ingesta de líquids, baixa mobi-
litat, incontinència intestinal, 
problemes de pròstata, obstruc-
cions de la bufeta...i altres ma-
lalties com la diabetis.

com podem prevenir-la?
Hi ha mesures higièniques que po-
den ajudar:
• Beure força aigua.
• Canviar el vestit de bany moll
• Fer una bona higiene després 

de defecar, netejant sempre de 
davant a darrere.

• Orinar sovint, cada 4 hores. 
Fer-ho abans i després de les re-
lacions sexuals.

• Utilitzar sabons neutres i dut-
xar-se millor que banyar-se.

• La roba millor de cotó i que no 
sigui ajustada.

• Moderar l’ingesta d’alcohol i 
cafè perquè són irritants per a 
la bufeta.

• Evitar el restrenyiment que di-
ficulta l’expulsió dels bacteris. 
Augmentar la fibra a la dieta, la 
fruita, verdura i productes inte-
grals que ajudaran a regular el 
trànsit intestinal.

tractament
Davant dels primers símptomes 
s’ha d’actuar per fer les proves ne-
cessàries a fi de determinar el trac-
tament més adient.  A la farmàcia 
et donarem el consell i la orientació 
que necessitis.

atenció i anar al metge si:
• Les molèsties perduren més de 

48 hores tot i estar en tracta-
ment

• Es tenen nàusees, vòmits, do-
lor a la part baixa de l’esquena 
o febre

Per cistitis de repetició, és molt útil 
el nabius vermell ja que les subs-
tàncies d’aquesta planta impedeixen 
que els bacteris infecciosos s’adhe-
reixin a les parets del tracte urinari. 
A la farmàcia hi ha preparats amb 
les concentracions adequades i al-
tres components com l’àcid ursolí-
nic i la vitamina C.

l’aromateràpia ens pot ajudar a 
l’hora de netejar les vies urinàries i 
els probiòtics, ajudant a mantenir 
bé la flora bacteriana són un altra 
aliat a tenir en compte, especial-
ment quan es prenen antibiòtics.

Per a qualsevol dubte ens troba-
reu a la nostra farmàcia.

FarMàCia Xènia Planas
Ctra Llagostera 29
17455 Caldes de Malavella
info@farmaciaxeniaplanas.com
Tel i fax. 972 47 11 10

CoNSellS FarmaCèut I C

Mots encreuats
Per: Feluca Díaz

HoriZontals
1.- persona que fa objectes de plom, els instal·la, etc. 2.- lloc de la 
casa romana destinat al culte domèstic dels lars. neptuni. 3.- avan-
çament. Municipi de la província de leon.  4.- projecció ortogonal 
d’una figura o un cos damunt el pla vertical d’un sistema de dos plans 
on l’altre pla és horitzontal. Moviment ascendent i descendent de les 
aigües del mar. carboni. 5.- dimensió vertical de la part submergida 
d’un cos flotant. sofre. defunció. 6.- Oxigen. cara del dau marcada 
amb un punt.  acció de rentar-se, pentinar-se, afaitar-se. 7.- Que diu 
fàcilment allò que caldria callar. ací. 8.- imposar una pena.  en aquest 
moment. vocal. 9.- turment cruel físic o moral. natural d’aràbia. 10.- 
actini. estructura tectònica formada per un o més blocs abaixats res-
pecte dels blocs adjacents. infusió. 11.- consonant.  anunciar el  que 
ha de succeir per do profètic.  catorzena lletra dels alfabets hebreu i 
arameu. 12.-  espai petit de terra destinada al conreu. vocal. població 
i comuna francesa (paratge natural). insuficiència cardíaca. 13.- propi-
etats territorials lliures i exemptes de tota càrrega i dret senyorial. lloc 
a propòsit per a varar i treure les naus.

Verticals
1.- Mamífer artiodàctil del gènere Kobus, de la família dels bòvids, 
amb banyes, exclusives dels mascles, anellades, sigmoides i amb les 
puntes dirigides endavant, propi de l’Àfrica subsahariana. Massa 
d’aigua salada que cobreix una gran part de la superfície de la terra. 
vocal. 2.- alcohòlics anònims. Que no deixa passar la llum. acusatiu 
masculí del pronom de tercera persona ell. 3.- persona que es dedica 
a la caça de conills amb llaç o llacera.  a favor de. 4.- FOtO. 5.- 
cognom de Jorge, actor mexicà de cinema i televisió. peix de cos 
allargat amb el dors de color gris blavós i el ventre blanc, amb tres 
aletes dorsals i dues d’anals. consonant. 6.- Boig.  llesca de pa torrat. 
7.- Forma sufixada derivada de -manes. estel al voltant del qual gira la 
terra. impost sobre béns immobles.  número (constant matemàtica). 8.- 
estructura de la sella en forma de u allargada. extremitat toràcica dels 
ocells. déu de l’amor en la mitologia gre-
ga. 9.- dos romà. neptune Orient lines.  
arran.  Mascle de l’oca. 10.- consonant. 
treure cabeça. nitrogen. vocal. 11.- nom 
de lletra.  institut de trastorns alimentaris. 
deixar com mort. 12.- 3ra. persona, sing., 
present indicatiu del verb pactar. corda 
o cable que va de l’arbre d’una nau a la 
murada i serveix amb altres per a mantenir 
dret l’arbre.

Pollastre amb 
carxofes i 
pèsols 
Text:Dolors taberner

A destacar:
•	 la dolors recomana un bon pollastre de 

pagès, ben alimentat i criat a l´aire lliure. 
•	 plat ben equilibrat de carn blanca acom-

panyat de verdura . s’acostumava a servir 
quan hi havia convidats a casa.

Ingredients:
1 pollastre, 4 carxofes, 1 bossa de pèsols 
(congelats per nosaltres, si pot ser) 5 tomates 
madurs, 4 grans d´all, 12 ametlles,  sal,  sucre, 
oli i julivert.

Preparació: 
1. Fem uns 12 talls del pollastre, com per rostir, 

salem i posem a la cassola amb poc oli, ja 
que el pollastre ja porta greix i el daurem. 

2. Hi afegim 2 alls tallats petits i la ceba també 
tallada petita, i tot junt és fa coure, fins que 
la ceba està daurada. llavors hi afegim el 
tomata ratllat (sofregit tradicional) fins que 
quedi cuit.

3. posem una olla amb aigua i sal, on farem 
bullir les carxofes a talls més aviat prims, 
tan sols 2 minuts. 

4. les escorrem, però no en llencem l´aigua 
perquè la utilitzarem després perquè el 
pollastre ens quedi tou. 

5. enfarinem les carxofes i les fregim.
6. Quan el pollastre i el sofregit ja són cuits, hi 

afegim les carxofes i els pèsols. 
7. Farem una picada amb les ametlles, els 

altres 2 alls, el julivert i una culleradeta de 
sucre i ho abocarem a la cassola, podrem 
anar afegint l´aigua de coure les carxofes, 
ho farem coure 15 minuts i a taula!

Curiositats dels pèsols: 
Botànicament són llegum, però nutricionalment 
són verdura... déu ser per això que diem  la 
frase “és eixerit com un pèsol”.

PaSSatemPS motS  enCreuatS  I  Cu Ina

   AQUAE       59  58      AQUAE      



La fotografia final
autora: aida Fuentes. i concurs de pintura a l’asfalt, Festa Major de caldes de Malavella 2017.

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


