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Editorial

En un moment en el qual paraules com globalització i mundialització estan en l’ordre del 
dia, paral·lelament -i podria semblar contradictori- vivim en un context en el qual allò que 
tenim més a prop és indubtablement un punt de referència. Sembla mentida però és així. 
Com més lluny l ’home pugui arribar a l ’espai exterior més ens interessa el que pugui 
passar al costat de casa nostra. Com a exemple d’aquest fet podem parlar de l ’augment i 
l ’expansió de la premsa comarcal arreu de Catalunya, que treballa a una escala més petita 
que la resta de premsa anomenada d’àmbit general. Però existeix un enfocament que ens 
pot acostar encara més a les diferents activitats i successos que passen en el nostre 
entorn, en el nostre dia a dia quotidià: les publicacions d’àmbit local. En el nostre cas 
estem parlant d’una revista municipal. D’altra banda, en una època, el segle XXI, en què 
es parla molt d’era digital, xarxes d’informació i internet, queda demostrat, encara, que el 
mitjà més pràctic per fer arribar la informació a tothom continua essent el paper.

Així doncs, de la suma d’aquest suport de paper més la voluntat de posar l ’accent en el 
gran microcosmos que és el nostre terme municipal de Caldes de Malavella, sorgeix la 
revista AQUAE.

Pel que fa al nom de la revista, a molts us serà familiar. Posant el nom d’AQUAE volem 
manifestar la voluntat de continuar la tasca endegada per l ’antic equip redactor que 
participaren en un primer número 0 que va sortir ja fa uns quants anys. Així mateix, hem 
cregut escaient posar el nom de la nostra revista local basant-nos en una part de l ’antic 
topònim romà de Caldes de Malavella: AQUAE CALIDAE.

La nostra revista no és un generador de notícies de l’Ajuntament (plens, obres, projectes...); 
la informació municipal no fa girar la revista al seu entorn. Més aviat parlem d’un nou 
concepte de revista que no havia existit mai. El que volem és fer arribar tant les notícies 
d’actualitat del municipi, com explicar les activitats que han fet i faran les entitats, com 
dades d’interès (telèfons, agenda, dades demogràfiques, meteorològiques...). Alhora, també 
volem obrir un espai de col·laboracions de tot tipus (música, cinema, literatura, gastronomia, 
botànica, salut, informàtica, medi ambient, solidaritat...) en el qual la vostra col·laboració 
és imprescindible. Per últim, la secció d’articles d’opinió servirà perquè el ciutadà expressi 
les seves idees, inquietuds i suggeriments.

Des d’aquí us convidem a participar activament en la revista, tant a títol personal, com en 
l ’àmbit de les entitats i tots els que creieu que teniu coses a dir-nos o suggerir-nos. L’equip 
de la revista ens hem pres amb molta il·lusió aquesta iniciativa però encara ens en farà 
més si és una revista feta entre tots. Per acabar, volem disculpar-nos per les possibles 
errades i les omissions que hi pugui haver en aquest primer número. Feu-nos-les saber i 
intentarem esmenar-les en els propers números.
Gràcies i esperem la vostra participació.
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Les notícies
L’Ajuntament endega 
una campanya per 
promoure el turisme
Des de fa un temps hi ha un cert 
debat sobre si Caldes ha de poten
ciar el turism e o la indústria . 
L’Ajuntament creu que cal donar un 
fort impuls al turisme, tot i que això 
no resta que es puguin instal·lar 
indústries en els llocs adients.
Les raons per aquesta aposta són les 
següents: D’entrada, ja hi ha un 
seguit d’equipaments (els balnearis 
i el golf) que funcionen i que es 
podrien ampliar però a més Caldes 
té uns p o tenc ia ls  tu r ís t ic s  
importants per explotar (termalisme, 
història, lleure, natura...). H i ha 
molts pobles que aprofiten tots 
aquests recursos amb finalitats 
turístiques i l’Ajuntament opina que 
Caldes no pot renunciar-hi.
Per això, el Consistori creu que amb 
el suport dels veïns, de les entitats, 
dels comerços, de les empreses i 
amb l’aportació d’ajuts institucionals 
és necessari posar uns fonaments 
que permetin el desenvolupament 
del turisme a Caldes.
Partint d’aquesta ànsia, la regidoria 
de Turisme va contactar amb un grup 
de persones, tècnics en turisme, en 
història i altres especialitats que 
estaven d isposats a treb a lla r  
desinteressadament per donar un 
impuls definitiu al turisme. Després 
d’uns mesos de treball conjunt en
tre la regidoria i el Grup de Turisme, 
ja hi ha hagut els primers resultats i 
d’aquí a ben poc en vindran més. Us 
en fem cinc cèntims:

Canvi de corporatiu
L’Ajuntament i el Grup de Turisme 
han cregut convenient renovar la 
imatge corporativa sense fer però un 
trencament radical ja que es conser
va el logotip adaptant-lo als nous 
temps. El que sí canvia és el lema, 
Pàgina 4

que passa de ser “C aldes de 
Malavella, manantial de Catalunya” 
a “Tot l ’any”, amb la idea de poten
ciar el turisme també fora de l’estiu. 
Com a nou element, s’ha afegit 
l ’adreça de la pàgina web de Caldes. 
L ’A juntam ent adoptarà el nou 
disseny en els fulls que reparteixi i 
fomentarà la difusió de la nova 
imatge. En aquesta línia, promourà 
que to tes les en tita ts  p o rtin  
sam arretes i xandalls amb els 
identificatius de Caldes i difondrà 
productes com llap is , gorres, 
samarretes, adhesius i imants. Per 
últim , es canviaran els rètols de 
benvinguda a l ’entrada i sortida del 
poble i, en actes especials, com la 
festa major, es penjaran banderoles.

Web de turisme
La regidoria i el Grup de Turisme 
creu molt en internet com a mitjà 
pràctic perquè qualsevol persona 
del món pugui tenir informació so
bre el nostre m u n ic ip i, amb 
l ’avantatge que és m o lt més 
econòmic que la ràdio i la televisió. 
Per això, l ’Ajuntament té la intenció 
que la W eb de C aldes 
(www.caldesdemalavella.com) sigui 
el principal element de promoció 
turística, per la qual cosa la seva 
adreça electrònica apareixerà en els 
docum ents i fu lls in form atius 
municipals. El primer element de 
potenciació del turisme a través 
d’internet va ser la guia comercial 
(w w w .caldesdem alavella .com / 
guia), una web que agrupa gairebé 
100 empreses i comerços, siguin o 
no del sector turístic i que servirà 
perquè molta gent de Caldes o de 
fora sàpiga l ’oferta comercial i em
presarial del municipi. El següent 
pas va ser la web de tu rism e 
(w w w .caldesdem alavella .com / 
turisme), que de mica en mica anirà 
ampliant continguts fins a oferir una 
àmplia informació del que un turis
ta pot trobar a Caldes.

I Una de les variants del nou corporatiu

Rutes senyalitzades
Caldes té quilòmetres i quilòmetres 
de cam ins. L ’A jun tam en t ha 
començat a senyalar-ne algun de 
manera que pugui ser transitat, si
gui a peu o en b ic ic leta , amb 
senyalitzacions i rètols informatius 
que guiaran els visitants en el seu 
recorregut. Els camins que s’han 
marcat o es marcaran en una prime
ra fase són tres: La Ruta de les 
Ermites (aquesta és recomanable 
fer-la en bicicleta perquè és llarga), 
la de la Benaula i la de Santa Maria. 
Quan les rutes estiguin marcades, 
l ’A juntament editarà un fulletó 
com plet amb fotos i àm p lia 
informació sobre els camins i un altre 
full de butxaca, pràctic per dur-lo 
mentre fem alguna de les rutes. Cal 
agrair la col·laboració del Club Ex
cursionista que ha senyalat els 
camins de les rieres i ha aportat 
abundant informació per elaborar els
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Les notícies
fu lletons. A més, la reg idoria 
d ’Esports està p reparan t la 
senyalització del camí que enllaça 
Caldes amb la ruta turística que 
uneix Sant Feliu de Guíxols amb 
Olot i està gestionant incloure altres 
camins dins les rutes de BTT de la 
comarca de la Selva.

Pòsters
Aquest és un mètode tradicional 
però efectiu  de prom oure el 
municipi. Per això s’ha decidit edi
tar tres pòsters del Balneari Prats, 
el Balneari Vichy i el camp de golf 
de la PGA. La raó d’aquesta elecció 
és que són tres e lem ents 
identificadors de Caldes i els que, fins 
ara, atreuen la majoria de visitants a 
C aldes. No es descarta més 
endavant promoure altres elements 
però quan estiguin consolidats.

Visites guiades
La regidoria i el Grup de Turisme ha 
cregut interessant consolidar les vi
sites guiades. D’aquesta manera, s’ha 
acordat fer una visita guiada gratuïta 
cada dissabte, des del 7 de juliol fins 
el 15 de setembre, que consistirà en 
una passejada comentada per diver
sos llocs d’interès del poble. L ’inici 
del reco rregu t és la p laça de 
l ’Església, lloc on hi haurà un cartell

anunciant el servei de vistes guiades 
i els horaris.

Actes lúdics i culturals
En col·laboració amb la regidoria de 
Cultura impulsarem la recuperació de 
dos actes de bon record per a molta 
gent: el pessebre v iven t i els 
pastorets, i es continuen fomentant 
els actes culturals a l ’estiu dins de 
la campanya Estiu a la fresca.

Perspectives
L ’A jun tam en t de C aldes de 
Malavella, la regidoria de Turisme i 
el Grup de Turisme estan treballant

amb molt d’entusiasme en aquest 
projecte i afirmen que si es posen 
els fonaments per potenciar el 
turisme s’afavorirà que vinguin més 
vistants. Això permetrà que el poble 
es reactivi econòmicament (des de 
les empreses turístiques fins als 
comerços) i que es generin més llocs 
de treb a ll i riquesa , cosa que 
repercutirà en el municipi.
Per això, la regidoria de Turisme 
demana la màxima implicació de 
tots els caldencs (vilatans, entitats, 
comerciants, empresaris...) per do
nar un impuls a l’enfocament turístic 
de Caldes.

cinc parcel·les de Can Solà Gros II que podrien ser-L’Ajuntament subhastarà 
vir per fer-hi un geriàtric
El ple municipal del mes d’abril va 
aprovar amb el suport de tots els 
grups polítics posar a subhasta cinc 
parcel·les no urbanitzades de Can 
Solà Gros II. L ’A juntament ha 
engegat una política de vendre les 
parcel·les que té en les 
urbanitzacions, primer de tot perquè 
són uns terrenys que no tenen cap 
utilitat municipal i segonament, 
perquè suposen una font d’ingressos 
add ic ionals pel m un ic ip i. Per

exem ple, les 23 parcel·les que 
l ’A juntam ent de Caldes té a la 
urbanització de Can Solà Gros II 
impliquen que hauria de pagar 38 
milions de pessetes en concepte 
d’urbanització dels seus terrenys. 
A ra, la venda de les parcel·les 
permetrà rebaixar aquest preu.
Es dóna la casualitat que en aquestes 
parcel·les que l ’A juntament vol 
vendre, el Col·legi d’Orfes de la 
RENFE hi vo lia  constru ir un

geriàtric. Després d’un període de 
negociacions infructuoses, es va 
abandonar la idea però ara uns 
metges s’han mostrat interessats en 
fer-hi un geriàtric que tindria cabuda 
per 60 places. De moment, els 
promotors ja han presentat un esbòs 
del projecte i estan pendents de sa
ber si poden un ificar les cinc 
parcel·les, edificar-ne una part i des
tinar la resta a fer-hi una zona 
ajardinada.
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Les notícies
Una sentència obliga a l’Ajuntament a fer-se càrrec de la urbanització 
de Can Carbonell
Una sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya obliga a 
l ’A juntament de Caldes a fer-se 
càrrec del m anten im ent de la 
urbanització de Can Carbonell, que 
fins ara s’autogestionava a través de 
les quotes de conservació que 
pagaven els seus veïns.
Aquesta sentència im plica que 
l ’A juntam ent de Caldes haurà 
d ’o fer ir  to ts els serveis a la 
urbanització abans del desembre del 
2001. L’Ajuntament defensava que el 
pla general no l ’obligava a cap 
termini per assumir els serveis de 
Can Carbonell però el Tribunal Su
perior de Justícia de Catalunya ar
gumenta que Urbanisme marca en 
cinc anys el temps en què les 
E ntitats U rb an ístiq ues de 
Conservació tenen l ’obligació de 
fer-se càrrec de la urbanització. Com 
que aquests cinc anys ja han passat 
en el Cas de Can Carbonell, el Tri
bunal Superior de Justícia interpre
ta que l ’Ajuntament se n ’ha de fer 
càrrec. A ra, en un compàs de 
transició, la junta de conservació 
esgotarà tots els seus fons en 
inversions a la urbanització. Un cop 
la caixa estigui a zero, previsiblement 
el desembre, Can Carbonell passarà 
a ser una part més del nucli urbà.

Més inversions i pocs 
ingressos

Un dels hàndicaps que haurà de su
perar l ’Ajuntament és l ’extensió de 
la urbanització, que moltes parcel·les 
estan encara per edificar i que molts 
dels veïns no estan censats a Caldes. 
D’aquesta manera, l ’àrea que haurà 
de cobrir l ’Ajuntament serà molt 
gran amb l ’ in con ven ien t que 
l ’augment d’ingressos serà petit -el 
de les persones empadronades que 
abans pagaven una quota de 
Pàgina 6

conservació i ara pagaran impostos 
a l ’Ajuntament-. El consistori està 
pendent també de la resolució d’un 
altre contenciós amb el Llac del 
Cigne, que podria seguir el mateix 
camí que Can Carbonell.

Una possible solució seria 
que els veïns de les 
u r b a n i t z a c i o n s  
s’empadronin a Caldes

L’alcalde lamenta la situació de 
desem para en què queda 
l’Ajuntament en aquests casos i apun- 
ta com a una possib le v ia  de 
finançament que les persones de les 
urbanitzacions no empadronades es 
censin a Caldes.
Això permetria que l ’Ajuntament 
ingressés més impostos i els pogués 
invertir en les urbanitzacions però 
mentre tot això no passa, el municipi 
es veu obligat a donar el servei de 
reco llid a  d ’escom braries i de 
dispensari municipal a molta més 
gent de la que està empadronada i, a 
més, no rep impostos com, per

exemple, de vehicles, ja que aquests 
so len estar censats en a ltres 
municipis.

L’origen del problema
L ’origen  del p rob lem a a les 
urbanitzacions va ser un promotor
0 una junta de propietaris que va ad
quirir els terrenys, en va fer parcel·les
1 les va començar a vendre amb el 
compromís d ’encarregar-se dels 
serveis bàsics (clavagueram, llum, 
voreres...). En alguns casos, les 
parcel·les es venien a preus molt 
baixos, cosa que hauria pogut des
pertar la sospita d’alguna persona 
però molta gent provinent de fora 
va comprar terrenys, per, en molts 
casos, fer-h i cases de segona 
residència.
El problema és que molts d’aquests 
promotors van fer fallida o van 
desaparèixer de manera que no se’n 
pogués trobar el responsable. En la 
majoria de casos, les urbanitzacions 
van quedar a mig fer i el problema es 
va traslladar als veïns, que s’han hagut 
de fer càrrec de les inversions en 
u rb an itzac ió  que en teo ria  
corresponien al promotor.
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Les notícies
Una sentència obliga a l’Ajuntament a fer-se càrrec de la urbanització 
de Can Carbonell
Aquests són els passos pels quals ha 
de passar una urban ització  no 
regularitzada abans de poder for
mar part del nucli urbà del municipi:

1) Aprovació per part dels propietaris 
de la urbanització dels estatuts i les 
bases d’actuació.
2) Els veïns es constitueixen en una 
junta de compensació
3) La junta de compensació aprova 
el projecte d’urbanització i l ’envia a 
l ’Ajuntament perquè l’aprovi
4)L’Ajuntament aprova el projecte 
de compensació
5)La ju n ta  de com pensació

contracta una empresa perquè faci 
les obres
6)Un cop acabades les obres, la jun
ta de compensació es pot convertir 
en E n tita t U rb an ís tic a  de 
Conservació (EUC)
7)A1 cap de cinc anys, l ’EUC es 
dissol i la urbanització passa a ser 
nucli urbà.

I aquest és l ’estat actual de les 
urbanitzacions de Caldes:
- Can Carbonell: Entitat Urbanís
tica de Conservació. Formarà part 
del nucli de Caldes el desembre.
- Llac del Cigne: Entitat Urbanís

tica  de C onservac ió . Està en 
contenciós adm inistratiu contra 
l ’Ajuntament per ser nucli urbà.
- Can Solà Gros II: Ju n ta  de 
Compensació. (Ha començat les 
obres d’urbanització).
- Can Solà Gros I: Cal presentar el 
p ro jecte  de com pensació  i 
urbanització.
- Aigiiesbones: S’ha aprovat el 
projecte de compensació i cal pre
sentar el projecte d’urbanització.
- Tourist Club: Falta el projecte de 
compensació.
- Malavella Parc: Encara ha de 
començar el procés de regularització.

Caldes disposarà aviat del PALS, el document que ha d’afavorir el 
desenvolupament sostenible del municipi
Caldes disposarà aviat del PALS 
(P la d ’A cció  Local per a la 
Sostenibilitat), un document que ha 
de guiar el municipi perquè creixi de 
forma compatible amb el respecte 
al medi ambient. L’empresa que ela
bora el PALS per encàrrec de 
l’Ajuntament, D.V. Serveis Tècnics, 
S .L ., ha redactat l ’ au d ito r ia  
mediambiental del municipi. A par
tir d’aquí i dels diferents fòrums de 
participació ciutadana que s’han fet 
al llarg dels últims mesos, l ’equip re

dactor està formant el PALS, que 
definirà les línies estratègiques, els 
programes d’actuació i les accions a 
emprendre en un futur. Per últim, 
s’elaborarà un Pla especial d’usos del 
Sòl no urbanitzable, que regularà les 
zones que no estan classificades 
com a urbanitzables. 
L ’Ajuntament de Caldes es va ad
herir el març del 1998 a la carta 
d ’A albo rg , un docum ent que 
manifesta el compromís de ciutats i 
pobles a adequar les seves polítiques

a un desenvolupament sostenible. A 
partir d’aquí, la Diputació de Girona 
ha engegat una campanya per poten
ciar el model de creixement sosteni
ble en els diferents municipis de les 
comarques i ha creat la campanya 
del PALS, a la qual s’ha acollit 
l ’A juntament de Caldes. Podeu 
veure algunes de les conclusions de 
la diagnosi que ha elaborat l ’equip 
redactor del PALS a les notícies de 
m arç de la web de C aldes 
(www. caldesdemalavella. com).

| Els vilatans van escoltar les conclusions de la diagnosi L’exposicio de la diagnosi es va poder consultar durant uns dies
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Les notícies
L’Ajuntam ent està 
disposat a expropiar 
els terrenys de Repsol 
per fer-hi equipaments
L’Ajuntament va aprovar en el ple 
de maig requalificar els terrenys de 
Repsol, que fins ara eren sòl indus
trial de productes perillosos, a zona 
rústica, amb la intenció de destinar 
l ’espai a fer-hi equipaments. El 
dubte ara és saber si l ’empresa i 
l ’Ajuntament arribaran a un acord 
de compra-venda o si aquest últim 
endega un procés d ’expropiació 
forçosa.
La llicència que l ’Ajuntament va 
donar a Repsol ja contemplava que 
quan l ’em presa abandonés 
l’activitat, els terrenys tornarien a la 
qualificació inicial. L’ús anterior era 
zona de conreus però les runes i 
edificis que hi ha fan impossible 
aquest ús. Això, unit a la necessitat 
de terreny que té i pot tenir en un 
futur Caldes ha empès l’Ajuntament 
a plantejar-se l ’expropiació ja que el

. ■ - s
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L’estat actual dels terrenys de Repsol

creixement del municipi fa preveure 
que a mig o llarg termini facin falta 
terrenys per construir-hi un Institut 
d’Ensenyament Secundari (IES), un 
Centre d ’A ssistència San itària 
(CAP) i una deixalleria municipal, 
entre d’altres serveis.
El PSC-Progrés Municipal va mos
trar el seu rebuig a la proposta, 
argum entant que els te rrenys

sortiran molt cars i hipotecaran 
futures accions que requereix el 
municipi i que els terrenys no són 
prou cèntrics com per ubicar-hi 
aquests serveis. L ’equip de govern 
va respondre que l ’Ajuntament es 
pot permetre aquesta inversió per un 
espai molt important pel poble i que 
el lloc és cèntric si es tenen en 
compte les urbanitzacions.

El ple aprova restringir la possibilitat que s’instal·lin granges de 
porcs i aviram
El ple de març va aprovar restringir 
la possibilitat que s’instal·lin noves 
granges d ’aviram  i de porcs al 
municipi després de la modificació 
puntual del pla general en el punt que 
fa referència a la regulació de granges. 
La novetat més important són les 
d istàncies de p ro tecc ió  que 
s’estableixen, dins de les quals no es 
poden co n stru ir  aquest tipus 
d’explotacions. Les distàncies són les 
següents:
-2.000 metres respecte del perímetre 
del nucli urbà de Caldes (el text an
terior en contempla només 300). 
-1.000 metres respecte del perímetre 
de les urbanitzacions, del nucli de 
Franciac i del sòl d’equipament i re- 
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sidencial del camp de Golf (la 
distància que es contemplava respec
te les cases de segona residència era 
de 50 metres).
-200 metres respecte els camins 
veïnals o públics; del llindar amb 
finques, de lleres de rius, rieres, 
embassaments; del lím it del terme 
municipal amb d’altres poblacions. 
-350 metres respecte a les cases 
veïnes.

Proposta restricitva
L’Ajuntament considera que aquesta 
proposta és molt restrictiva ja que 
només dóna marge a construir noves 
granges al Mas Gelabertó, a Can Pla
nes de Franciac, a Can Cabirol, a Can

Noguera i en alguna altra zona molt 
restringida.
La preocupació de l ’Ajuntament pel 
que fa als purins rau més aviat en 
certs abocaments incontrolats que 
s’han detectat últimament per part de 
pagesos de fora. En aquest sentit, els 
vigilants municipals estan investigant 
qui en són els responsables.
Per la seva part, el PSC-Progrés 
Municipal, durant el ple municipal, 
va considerar que calia declarar el 
terme de Caldes com a “zona vulne
rable” i augmentar les mesures de 
control sobre l’abocament de purins 
que al seu entendre, tot i no ser 
a larm an ts, sí que tenen certa 
presència en l ’aigua del municipi.
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Les notícies
L’Ajuntament estudia 
reclamar més aigua 
termal per a ús públic
L’Ajuntament ha deixat en mans 
dels advocats la possibilitat de re
clamar la propietat de part de l’aigua 
que fan se rv ir  les em preses 
embotelladores. Aquesta possibilitat 
s ’ha reobert després que 
l ’Ajuntament hagi recuperat un in
forme fet en l ’època de l ’equip de 
govern d’Independents per Caldes 
en què s’analitzaven els drets a 
p rop ie ta t d ’a igua, tan t de les 
empreses com de l ’Ajuntament, així 
com les concessions d’aigua que es 
cedien al municipi. Aquest informe 
demostraria que el municipi de 
Caldes té dret a una quantitat 
d’aigua superior de la que disposa 
actualment i que podria recuperar 
antigues déus d’aigua termal.
Ara per ara, l ’única font del poble 
és la Font de la Mina i les escriptures 
diuen que les Fonts de Sant Narcís i 
les dels Bullidors són privades però 
que el municipi té dret a uns litres.

L’Ajuntament valorarà a partir d’ara 
si l ’informe té prou fonaments i 
força jurídica per tirar endavant els 
processos pertinents.
L’aigua ha estat últimament motiu 
de conflicte polític ja que membres 
de l ’equip de govern de l ’època 
d’Independents per Caldes han 
criticat la tasca de l’Ajuntament res- 
pecte el p a tr im o n i i l ’ aigua. 
L ’exalcalde, L lu ís Com alada i

l ’exregidor Antoni Figueras han 
criticat a través de diversos escrits 
que han repartit la política munici
pal respecte el patrimoni i les fonts 
d ’aigua termal, fent referència a 
l ’enderroc dels antics safaretjos i a 
la intenció de deplaçar la font dels 
Bullidors. Aquesta última acció no 
es farà ja que no hi ha hagut acord 
amb l’empresa EYCAM, propietària 
de la font.

L’Altell 107.9, l’emissora municipal de Caldes torna a emetre
Des de finals de l ’any passat, l ’Altell 
107.9, l ’em issora m unicipal de 
Caldes de Malavella, torna a emetre 
després d’un període d’inactivitat 
d’uns dos anys que va servir per 
acondicionar el local, situat a l ’altell 
de la Casa Rosa, i per regularitzar 
completament les instal·lacions.
Com ja va passar en la primera eta
pa, han sorgit un munt de propostes, 
sobretot durant el cap de setmana 
però encara queden molts buits en 
la graella. Si esteu interessats en fer 
qualsevo l tipus de p rogram a, 
truqueu  a l ’A jun tam en t (972 
470005). Allà us informaran sobre 
les persones de l ’equip coordinador 
amb qui heu de parlar.

Ftogrames
Dilluns -

Dimarts 21:00b22:30h, Les ferrmes <Jid (programa musical)
Dimecres 21:30b23:30b, 5.10.62 (programa musical)
Dijous -

Divendres 21:00b23:00h, Insomnia (programa musical) 
23:00b 00:30h, Sexy Music (programa musical)

Dissabte 12:C0h- 13D0h, De què va? (programa cultural)
13:00b 14:00h, Bond (programa musical)
14:00b 15:00b, Llatins.com (programa musical)
15:00b 16:00b, Arrb pilotes (programa d’actualitat esportiva) 
17:00b 19:00h, Fotem-li canya! (programa musical) 
19:00b21:00h, Music Box (programa musical)
21:00b23:00h, Planet dance (programa musical)

Diumenge 12:00b 13:00b, Contrapunt (programa de sardanes)
f1) IVbntre no es fa cap programa, s’emet 'Estira el fil, el fil musical de l’Akell

La Font de la Mina és l ’única déu termal de propietat pública
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Les notícies

Aquesta és l ’explanada en la qual s’ha de construir la nova llar d’infants

Els nens pre-inscrits a 
la llar tindran plaça 
gràcies a un conveni 
amb les Vedrunes
La regidoria d’Ensenyament inten
ta solventar el dèficit de places a 
causa de l ’augment de nens fins a 3 
anys. Dels 61 nens i nenes que tenen 
edat per anar a la lla r, 36 han 
presentat la so l·licitud de pre- 
inscripció tot i que només hi ha 21 
p laces, per la qual cosa s ’està 
intentant cobrir el dèficit de 15 
places amb un conveni, ja força 
avançat, amb les germ anes 
C arm elites  V edrunes, que 
disposarien una dependència. 
Mentrestant, l’Ajuntament està fent 
els tràmits per construir la nova llar 
d’infants, que es farà en un terreny 
de 800 metres quadrats que hi ha 
entre el carrer de Sant Jordi, la carre
tera  de L lagostera i el carrer 
Garrotxa. Inicialment, el projecte

consta de quatre aules amb una 
capacitat de 60 alumnes que es 
podria ampliar posteriorment.
El pressupost és de 46.198.792 de 
pessetes però la G enera lita t 
n ’aportarà 32.339.155. Cap empre
sa no es va presentar en el primer 
concurs públic de les obres i per això

l ’A juntam ent va fer una nova 
convocatòria a la qual es va presen
tar una empresa. L ’oferta, però, no 
va interessar i ara l ’Ajuntament ha 
convocat un nou concurs amb la 
intenció d’adjudicar les obres i tenir 
la llar a punt a començaments del 
curs 2002-03.

La  S e lv a  □ el G iro n è s  ?

h ttp : //w vw  ealdesdemalavalla. corri/meteo htm 

Ü J  In ic io  I g  'J l . £  í  %  0  ...

A g e n d a :  S 'a c o s ta  la 7 a  D ia d a  del s o ci de l'A g ru p a c ió  de
: S a rd a n is te s  i la IX  Fira  A r te s a r a l de  la G e n t G ra n___________

A g e n d a :  T e m p o ra d a  d 'in sc rip c io n s  al S a rv e i d 'A c t iv it a t  
F ís ic a  M u n ic ip a l i a les a c t iv it a ts  d 'e s tiu  per a n e n s

V it la  s o c i a l :  V id a  S o c ia l La D o lo rs  M a y o ra l i en  Pera  
’ astillci es  c a s e n , p e r a q u e s t m o tiu  h a n  fet u n a  w e b  

e s p e c ia l qu e  p o d e u  v is ita r d i n a n t  a g u t . Per fe lic ita r -lo s  
p o d e u  fe r -h o  a u u í

E l t e m p s  R e d isse n y  d e  la s e c c ió  am b la inclu sió  de 
n o m b ro s e s  d a d e s  s o b re  les p lu g e s  dels ú ltim s 10 a n ys

•0 Tnternet

Imatge recent de la web de Caldes de Malavella

La web de Caldes arriba 
a les 100.000 visites

La pàgina web oficial de Caldes 
(www.caldesdemalavella.com) va 
arribar el 20 de març a les 100.000 
visites. Des del seu inici, l ’octubre 
del 99, ha procurat portar a internet 
l ’actualitat del municipi, a través de 
notícies, l ’agenda i informació sobre 
demografia, pluges, naixements, 
casaments, defuncions... També ha 
cobert els esdeveniments que hi ha 
hagut a Caldes i ha ofert una pàgina 
web a les entitats, ha fet per encàrrec 
la web de l’Ajuntament i ha dissenyat 
la web de prop de 100 empreses, una 
part del cost del qual ha subvencionat 
l ’Ajuntament. També ha ofert el 
servei de correu electrònic gratuït, 
eines de participació com enquestes 
i fòrums, el xat, un taulell d’anuncis, 
un servei de dedicatòries, un llistat 
Pàgina 10

d’adreces personals... Això fa que la 
web de Caldes sigui una de les 
xarxes locals més actives de 
C a ta lu n ya . R ecen tm ent, 
l ’Ajuntament ha encarregat a la web

de Caldes fer la web de Turisme 
(w w w .caldesdem alavella .com / 
turisme). La web de Caldes està 
oberta a suggerim ents i 
col·laboracions.
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Les notícies
El ple regula la instal·lació d’antenes de 
radiocomunicació
El p le m u n ic ip a l ha ap rovat 
definitivament i amb el suport de 
tots els partits polítics l ’ordenança 
que regu la  la in sta l· lac ió  i el 
funcionament d ’instal·lacions de 
radiocomunicació, que l ’alcalde ha 
qualificat de «restrictiva» (podeu 
veure el document complet a la web 
de Caldes, anant a la secció de 
notícies de març: http://www. 
caldesdemalavella.com).
A part de precisar els tràmits que han 
de seguir les empreses que vulguin 
instal·lar una antena, l ’ordenança 
també contempla les restriccions i 
requisits que han de superar:
- Utilitzar la tecnologia que comporti 
el menor impacte ambiental i visual.
- Possibilitat que l ’A juntam ent 
obligui les empreses a compartir el 
mateix espai.
- Es lim itarà l ’autorització de totes 
aquelles in sta l· lac io n s de 
radiocomunicacions que comportin 
un «impacte visual o mediambiental 
no admissible» i s’obligarà a «establir 
les accions de m im etitzac ió  i 
harmonització amb l ’entorn que 
siguin necessàries».
- «Es limitaran les instal·lacions de

radiocom unicació en edificis o 
conjunts protegits si no es justifica 
la seva necessitat i s’incorporen les 
mesures de m im etització  o les 
so lucions específiques que 
minimitzin l’impacte visual».
- Es limita la construcció d’antenes 
de radiocomunicació a tres zones 
amb una àrea de cent m etres 
(sempre que es respectin altres 
distàncies de seguretat) respecte a 
la instal·lació més antiga: Can 
Cabanyils on la instal·lació més 
antiga és la de «A irtel», Llac del 
Cigne on la instal·lació més antiga 
és la de «Airtel» i Carretera de Cassà 
(dipòsit d’aigua) on la instal·lació 
més antiga és la de Telefònica.

Distància de seguretat
- Es determ ina la d istància de 
seguretat que han de respectar les 
antenes i les carac te r ís tiq ues 
tècniques.
- Es dóna de marge fins l ’any 2004 
a les antenes legals perquè s’adaptin 
a aquesta normativa. Les antenes 
que no estiguin regularitzades s’han 
de legalitzar immediatament.
Uns dies abans del ple un veí de

Caldes, Fernando Sànchez, va pre
sentar una norantena de firmes que 
demanaven que no es donessin més 
llicències per instal·lar antenes de 
telefonia mòbil i mostrava la seva 
preocupació respecte a la situació de 
les actuals. Sànchez va reconèixer 
que no hi ha unanimitat en dir que 
els efectes de les antenes són 
negatius per l’home però que tampoc 
no està demostrat que no ho siguin 
i va demanar precaució davant el 
dubte i que en tot cas les antenes 
s’instal·lesin totes en un mateix 
indret.

Equip de govern i oposició es mostren en desacord respecte al res
ponsable de la marxa de l’Open d’Espanya
El PSC-Progrés Municipal de Caldes 
va presentar en el ple municipal de 
març d’aquest any una moció en 
relació a la decisió de traslladar 
l ’Open d’Espanya de golf del camp 
de la PGA (sigles de Professional 
GolfPlayers) de Caldes de Malavella 
al camp del Saler, situat a les 
comarques de València. L’únic equip 
a l ’oposició creu que la Generalitat 
no ha sabut aportar els recursos 
econòmics ni polítics necessaris per 
garantir la celebració de l ’Open

d’Espanya a Caldes de Malavella, i re
clama a la Generalitat de Catalunya 
que faci els esforços pertinents per 
aconseguir el retorn a Caldes del 
torneig, al camp de golf PGA Golf 
de Catalunya. Per contra, l ’equip de 
govern (format pels partits C iU  i 
ERC), va presentar una esmena a la 
totalitat en la qual es fa responsable 
el govern central de Madrid del canvi 
sobtat d ’ub icac ió  de l ’Open 
d’Espanya de golf. Per la seva ban
da, la PGA Golf de Catalunya ha

denunciat l ’empresa organitzadora 
del torneig, Amen Corner (radicada 
a M adrid) per haver canviat 
l’emplaçament quan ja anteriorment 
havia donat el seu compromís en 
ferm per fer l ’Open d’Espanya a 
Caldes de Malavella. Podeu llegir la 
moció proposada pel PSC-Progrés 
Municipal i l ’esmena a la totalitat de 
l ’equip de govern a la secció de les 
notícies de març de la Web de Caldes, 
a in te rn e t a la d irecc ió  
www.caldesdemalavella.com.
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Una de les antenes és al costat del dipòsit
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El ple rebutja la 
proposta de PSC- 
Progrés Municipal de 
censar els camins
El ple va rebutjar la proposta del 
PSC -Progrés M un ic ip a l que 
demanava el cens i catalogació de 
tots els camins i pistes del municipi, 
amb l ’objectiu que l ’Ajuntament 
corregeixi les irregularitats que hi ha 
i vetlli pel respecte de les titularitats 
dels diferents vials. Podeu llegir el 
text íntegre veient la secció de 
notícies de març de la web de Caldes: 
www..caldesdemalavella.com.
El PSC-Progrés Municipal va mani
festar la preocupació sobre el respec
te a la propietat dels camins i va 
apuntar que el cens podria ser una 
eina per saber quins camins són 
públics, quins són privats, en quin 
estat estan i controlar possibles 
irregularitats. L’equip de govern va 
reconèixer que cal inventariar els 
camins però va manifestar que té 
previst fer-ho quan s’el·laborari un 
nou pla general pel m un ic ip i, 
previsiblement d’aquí a dos anys.

El PSC-Progrés Muni- 
cipal i una veïna 
recullen 900 firmes 
cadascú per reclamar 
un metge d’urgències
El PSC-Progrés M un ic ipa l ha 
recullit unes 900 firmes i una veïna 
de Caldes, Lourdes García, 905 més 
per exigir que hi hagi un metge 
d’urgències a Caldes. Tot i això, com 
que les dues recollides s’han fet per 
separat, és possible que hi hagi fir
mes repetides. L ’alcalde ha agraït 
aquestes signatu res i s ’ha 
compromès a mantenir negociacions 
per trobar una solució.
Pàgina 12

Les notícies
Caldes tindrà nova 
secretària durant 
l’agost
L’Ajuntament de Caldes disposarà, 
previsiblement a mitjans d’agost, 
d ’una nova secretària municipal, 
Maria Casadevall i Vinas, que fins 
ara estava treballant a l’Ajuntament 
de Besalú. El dijous 21 de juny es 
va fer davant de tribunal una prova 
per habilitar la plaça fixa de secretari 
i de les sis persones que s’hi van pre
sentar, Maria Casadevall va ser la 
que va obtenir una major puntuació. 
Casadevall substituirà el fins ara 
secretari, Jordi Turón, que encara 
fins l ’agost s’estarà a l ’Ajuntament 
juntament amb el secretari de Sils.

El desdoblament de la 
Nacional-II continua 
encallat
El Ministeri de Foment encara no ha 
endegat el projecte de desdoblament 
de l ’N-II, que fa tant de temps 
demanen els alcaldes dels municipis 
de la Selva afectats.
Després de diverses reunions amb 
responsables del govern central i del 
PP, els alcaldes no han tret l ’aigua 
clara del termini d’execució de les 
obres ja que, per una banda, van 
rebre el compromís de la diputada 
gironina pel PP, A lícia Sànchez 
Camacho, que es començaria a finals 
d’any, però el Ministre de Foment va 
parlar de 6 o 7 anys. S’espera que la 
delegada del govern a Catalunya, 
Julia García Valdecasas, intercedeixi 
en el cas i obtingui una resposta cla
ra de Foment. L’equip de govern 
creu que no es té intenció de fer 
l ’obra i en alguna ocasió ha 
manifestat la intenció de convocar 
el poble per fer una manifestació 
reiv ind icativa si no s’aclaria la 
posició del govern central.

Caldes acull nens 
sahrauís per tercer any
Tres famílies caldenques acullen el 
juliol i l ’agost d’aquest any tres nois 
sahrauís gràcies al projecte de 
l ’ACAPS (Associació Catalana 
d ’Amics del Poble Sahrauí) i de 
l ’Ajuntament de Caldes, que ha 
subvencionat el viatge d’anada i tor
nada. L’acollida es realitza en aquests 
mesos perquè són els més durs 
(sobretot climatològicament) en els 
campaments d’exiliats on viuen, a 
Algèria.
Els nois participaran en el casal i 
intercanviaran costums amb els nois 
caldencs. A més, rebran una visita 
d’un metge i s’enduran el tractament 
necessari durant un any en cas que 
els faci falta.

Una mica d’història
El poble sahrauí va iniciar el procés 
de descolonització enfrontant-se a 
Espanya. Però un cop l ’exèrcit 
espanyol va abandonar de forma pre
cipitada el Sàhara, van ser el Marroc 
i Mauritània els estats que van ocu- 
par el Sàhara, l ’ any 1975, en 
l ’anomenada Marxa Verda.
Des de llavors, el poble del Sàhara 
Occidental viu exil·liat en condicions 
força precàries en els campaments de 
Tinduf, a Algèria, mentre reclama un 
referèndum per la independència. 
El Marroc, amb el suport d’algunes 
potències occidentals, ha bloquejat el 
referèndum , ja que reclam en 
l ’ampliació del cens electoral de ma
nera que els marroquins que s’han 
instal·lat després del 1975 al Sàhara 
puguin també votar i decantar la 
balança cap a la integració definitiva 
dins del Marroc.
En el proper número mirarem de 
parlar amb algun d’aquest nois i noies 
saharauís i de les famílies acollidores 
caldenques perquè ens expliquin com 
han anat aquests mesos de 
convivència.
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amb l ’objectiu que l ’Ajuntament 
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i vetlli pel respecte de les titularitats 
dels diferents vials. Podeu llegir el 
text íntegre veient la secció de 
notícies de març de la web de Caldes: 
www..caldesdemalavella.com.
El PSC-Progrés Municipal va mani
festar la preocupació sobre el respec
te a la propietat dels camins i va 
apuntar que el cens podria ser una 
eina per saber quins camins són 
públics, quins són privats, en quin 
estat estan i controlar possibles 
irregularitats. L’equip de govern va 
reconèixer que cal inventariar els 
camins però va manifestar que té 
previst fer-ho quan s’el·laborari un 
nou pla general pel m un ic ip i, 
previsiblement d’aquí a dos anys.

El PSC-Progrés Muni- 
cipal i una veïna 
recullen 900 firmes 
cadascú per reclamar 
un metge d’urgències
El PSC-Progrés M un ic ipa l ha 
recullit unes 900 firmes i una veïna 
de Caldes, Lourdes García, 905 més 
per exigir que hi hagi un metge 
d’urgències a Caldes. Tot i això, com 
que les dues recollides s’han fet per 
separat, és possible que hi hagi fir
mes repetides. L ’alcalde ha agraït 
aquestes signatu res i s ’ha 
compromès a mantenir negociacions 
per trobar una solució.
Pàgina 12
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Caldes tindrà nova 
secretària durant 
l’agost
L’Ajuntament de Caldes disposarà, 
previsiblement a mitjans d’agost, 
d ’una nova secretària municipal, 
Maria Casadevall i Vinas, que fins 
ara estava treballant a l’Ajuntament 
de Besalú. El dijous 21 de juny es 
va fer davant de tribunal una prova 
per habilitar la plaça fixa de secretari 
i de les sis persones que s’hi van pre
sentar, Maria Casadevall va ser la 
que va obtenir una major puntuació. 
Casadevall substituirà el fins ara 
secretari, Jordi Turón, que encara 
fins l ’agost s’estarà a l ’Ajuntament 
juntament amb el secretari de Sils.

El desdoblament de la 
Nacional-II continua 
encallat
El Ministeri de Foment encara no ha 
endegat el projecte de desdoblament 
de l ’N-II, que fa tant de temps 
demanen els alcaldes dels municipis 
de la Selva afectats.
Després de diverses reunions amb 
responsables del govern central i del 
PP, els alcaldes no han tret l ’aigua 
clara del termini d’execució de les 
obres ja que, per una banda, van 
rebre el compromís de la diputada 
gironina pel PP, A lícia Sànchez 
Camacho, que es començaria a finals 
d’any, però el Ministre de Foment va 
parlar de 6 o 7 anys. S’espera que la 
delegada del govern a Catalunya, 
Julia García Valdecasas, intercedeixi 
en el cas i obtingui una resposta cla
ra de Foment. L’equip de govern 
creu que no es té intenció de fer 
l ’obra i en alguna ocasió ha 
manifestat la intenció de convocar 
el poble per fer una manifestació 
reiv ind icativa si no s’aclaria la 
posició del govern central.

Caldes acull nens 
sahrauís per tercer any
Tres famílies caldenques acullen el 
juliol i l ’agost d’aquest any tres nois 
sahrauís gràcies al projecte de 
l ’ACAPS (Associació Catalana 
d ’Amics del Poble Sahrauí) i de 
l ’Ajuntament de Caldes, que ha 
subvencionat el viatge d’anada i tor
nada. L’acollida es realitza en aquests 
mesos perquè són els més durs 
(sobretot climatològicament) en els 
campaments d’exiliats on viuen, a 
Algèria.
Els nois participaran en el casal i 
intercanviaran costums amb els nois 
caldencs. A més, rebran una visita 
d’un metge i s’enduran el tractament 
necessari durant un any en cas que 
els faci falta.

Una mica d’història
El poble sahrauí va iniciar el procés 
de descolonització enfrontant-se a 
Espanya. Però un cop l ’exèrcit 
espanyol va abandonar de forma pre
cipitada el Sàhara, van ser el Marroc 
i Mauritània els estats que van ocu- 
par el Sàhara, l ’ any 1975, en 
l ’anomenada Marxa Verda.
Des de llavors, el poble del Sàhara 
Occidental viu exil·liat en condicions 
força precàries en els campaments de 
Tinduf, a Algèria, mentre reclama un 
referèndum per la independència. 
El Marroc, amb el suport d’algunes 
potències occidentals, ha bloquejat el 
referèndum , ja que reclam en 
l ’ampliació del cens electoral de ma
nera que els marroquins que s’han 
instal·lat després del 1975 al Sàhara 
puguin també votar i decantar la 
balança cap a la integració definitiva 
dins del Marroc.
En el proper número mirarem de 
parlar amb algun d’aquest nois i noies 
saharauís i de les famílies acollidores 
caldenques perquè ens expliquin com 
han anat aquests mesos de 
convivència.
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Les notícies
Enderroquen la casa 
que entorpia l’accés al 
carrer major
El propietari va enderrocar a finals 
de març la casa que hi havia al final 
del carrer de la L lib erta t i al 
començament del carrer Major, un 
edifici que estava en runes i que 
sorbresortia dels altres, la qual cosa 
feia que l ’accés en cotxe fos una mica 
dificultós.
L’enderroc de l’edifici permetrà que 
la vorera del carrer no hagi de supe
rar l ’obstacle de l ’edifici així com 
que la calçada es pugui eixamplar i 
sigui més recta.

L’Ajuntam ent posa 
bandes reductores per 
evitar l ’excés de 
velocitat
L ’Ajuntament ha col·locat dues 
bandes reductores de velocitat amb 
els corresponents senyals d’avís per 
evitar que els cotxes circulin massa 
de pressa pel carrer de les Mateues i 
al carrer Reramuralla. Després d’un 
procés experim ental i d ’haver 
comprovat el funcionament de les 
dues ja instal·lades, l ’Ajuntament 
col·locarà tres bandes més: a 
l ’avinguda de Catalunya, al carrer 
Girona i al carrer Nou.

Eduard Angel abando
na la regidoria de Medi 
Ambient

Eduard Àngel, fins ara regidor de 
Medi Ambient, va presentar en 
l ’últim ple la seva renúncia al càrrec 
que ocupava. Els motius que va 
exposar per deixar la regidoria van 
ser personals ja que, segons va ex

plicar, el treball li impedia dedicar 
el temps que necessita la regidoria. 
L ’antic regidor va dir que preferia 
cedir el càrrec a una persona que 
tingués més temps per dedicar-s’hi. 
En una reun ió  an terio r entre 
militants i simpatitzants s’havia 
acordat que la persona que 
substitu irà Eduard À ngel a la 
regidoria de Medi Ambient serà 
Josep Fontané.

Moment de l’enderrocament

Una de les bandes reductores

L’Ajuntam ent està 
buscant nous pous 
d’aigua
L’Ajuntament no preveu que hi hagi 
problemes de restriccions d’aigua per 
aquest estiu i està buscant per 
diverses zones del municipi un nou 
pou que subministri més aigua al 
poble. L ’any passat la població va 
patir diverses restriccions ja que 
l ’empresa que gestiona l ’aigua a 
Caldes, Prodaisa, va fer talls a 
diverses zones per detectar una fuga 
de 120.000 litres a la setmana que, 
segons l ’empresa, algú robava pel 
seu propi ús. La fuita no es va detec
tar però la manca de pluges va fer 
b a ixar m olt el n iv e ll freàtic . 
L’Ajuntament va buscar solucions i 
a inicis d’agost es va arrendar el pou 
de Mas Figueras, l ’aigua de la qual 
va solventar el dèficit. Aquest any 
però l’Ajuntament busca un nou pou 
i els estudis indiquen que la millor 
zona seria Aigüesbones.

Ja es té l’avantprojecte 
per reform ar les 
andanes de l’estació
RENFE ha redactat un 
avantprojecte per reform ar les 
andanes de l ’estació de manera que 
millori l ’accés al tren: es preveu un 
corredor elevat a les dues andanes 
al que s’hi accedirà amb una rampa i 
que permetrà pujar i baixar del tren 
sense perill. L ’alçada que hi ha 
actualment des de l ’andana fins al 
tren ha provocat més d’un accident, 
algun d’ells greu. Per l ’el·laboració 
del projecte definitiu només s’ha 
d’esperar que l’Ajuntament -que està 
disposat a costejar l ’obra- doni el 
vist-i-plau. El Ministeri de Foment 
ten ia previst fer unes passeres 
elevades en una obra ambiciosa però 
que no s’executarien fins el 2007.
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Notícies

El cos de vigilants 
municipals disposa de 
cotxe nou
El cos de vigilants municipals de 
Caldes de M alavella, depenents de 
la regidoria de Governació,va estre
nar 1’ 1 de març un nou vehicle per a 
exercir la seva tasca.
El vell N issan Patro l ha estat 
substituït per un altre tot terreny, un 
flamant Nissan Terrano II, que 
d isposa de to ts els avenços 
tecnològics que serviran per facili
tar la feina dels vigilants.

L ’ A j u n t a m e n t  
demanarà millores pel 
servei d’ambulàncies
El ple municipal de juny va aprovar 
per majoria absoluta una proposta 
del PSC-Progrés M unicipal que 
demana millores en el transport 
d’urgències. Tot i que recentment 
l’Ajuntament ha aconseguit el servei 
de l ’ambulància que el Consorci 
Sanitari de Catalunya té a Llagostera, 
l’equip de govern va votar-hi a favor. 
La proposta reclama a la Generalitat 
un servei de transport sanitari urgent, 
eficient i diferenciat del transport 
sanitari programat (el que atén per
sones im possib ilitades o amb 
problemes de transport). Un segon 
punt demana al Servei Català de la 
Salut l ’estab lim ent d ’una base 
d’ambulàncies al poble o en un indret 
pròxim perquè es pugui donar servei 
en un temps màxim de 15-20 minuts. 
Per ú ltim , la proposta insta el 
Departament de Sanitat a una millor 
coo rd inació  de les u rgències, 
potenciant els serveis de 061 i 112. 
L’acord de govern es remetrà a la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, al Servei Català de la Salut i 
al Parlament de Catalunya.
Pàgina 14

Comencen les obres 
d’ampliació de la Casa 
Rosa
Les obres d’ampliació de la Casa 
Rosa ja s’estan fent després d’un llarg 
nom bre d ’entrebancs que han 
endarrerit força l’execució. L ’equip 
de govern va prometre, ja abans de 
les eleccions, de fer l’ampliació, però 
el primer contratemps va ser la ne
gativa d’Eycam a cedir la font dels 
Bullidors, cosa que va fer reformar 
el projecte. El següent impediment 
va ser que cap empresa no es va pre

sentar al concurs públic de les obres, 
pressupostades en uns 21 milions de 
ptes. Per això, al juliol del 2000 
l ’Ajuntament va fer una ampliació 
de la partida per aquesta obra, que 
passava de 21 a 27 milions. Però cap 
empresa es va oferir i això va im
pulsar l’Ajuntament a adreçar-se als 
constructors del municipi. Tan sols 
un va assistir a la reunió amb 
l ’A juntam ent i va ser el que, 
finalment, va obtenir la graduació 
mínima necessària per fer-se càrrec 
de les obres. La llar de jubilats 
doblarà el seu espai i tindrà una 
superfície de 220 metres quadrats.

^Vigilants M u n ic ip a ls

El nou Nissan Terrano II
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Xerrada sobre els drets 
humans a l’Amèrica 
Llatina
El dissabte 26 de març es va fer una 
xerrada-col·loqui sota el títol «Els 
drets humans a l ’Amèrica Llatina». 
En l ’acte, organitzat per Esquerra 
Unida i Alternativa, hi van partici
par Ricardo Rodríguez, escriptor i 
periodista, i Alejandro Eraso, de 
l ’ASOXI (Associació de Suport de 
les Organitzacions Xilenes). Ricar
do R odríguez va rem arcar les 
diferents expoliacions i exterminis 
que Amèrica ha anat patint des del 
seu descobrim ent, l ’any 1492. 
A questes són algunes de les 
colpidores xifres que va aportar:
- Dels 76 milions d’indígenes que es 
calcula que hi havia a Amèrica, 70 
han estat exterminats. Aquest és el 
més gran genocidi que hi ha hagut 
en la història.
- Milers de tones d’or, plata i altres

Les notícies

metalls van ser expoliats i portats a 
les metròpolis.
- Dels 20 milions d’indis que es cal
cula que hi havia a l ’Amèrica del 
Nord, 9 van ser exterminats.
- El 99% dels indígenes del Brasil han 
estat exterminats
En un segon apartat, R icardo

Rodríguez va criticar els «m al 
anomenats governs de transició» de 
l ’Amèrica Llatina, que «no estan, 
formats per dictadors però que 
segueixen polítiques molt semblants» 
i va criticar el paper dels Estats Units 
d’Amèrica en l ’afavoriment de la 
instauració d’aquests règims.

Nou nois suecs visiten 
Caldes en un intercanvi

Diverses famílies caldenques van 
acollir nou nois i noies suecs entre 
els dies 8 i 11 de maig arran d’un 
intercanvi entre l ’IES de Cassà i 
alumnes de Gàllò. Després que 
alumnes del poble anessin uns dies 
a Suècia el març, 34 nois suecs van 
conviure amb famílies caldenques i 
de pobles del voltant. El dia 8 els 
nois van visitar l ’IES de Cassà i van 
arribar a Caldes. L ’endemà, tot el 
grup va visitar el Vichy Catalan i va 
passejar pel barri vell de Girona. 
L’escola d’Hostaleria de Girona va 
fer la visita guiada i va oferir un 
dinar. També van visitar el Museu 
del Cinema de Girona i van fer un 
sopar a l ’IES de Cassà. El dijous al 
matí es va anar a Sant Pere Pesca
dor a navegar amb Kaiak i es van

visitar les runes d’Empúries. A la 
tarda, els nois que s’estaven a Caldes 
van fer un recorregut històric a 
càrrec de l ’Agrupació C ultural 
Quirina, van sopar a Franciac i a la

nit es van reunir amb tot el grup a 
Cassà. El divendres va ser el dia del 
comiat. Tothom s’ho va passar molt 
bé i més d’una llàgrima es va esca
par a l ’hora de dir-se adéu.
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Els conferenciants, amb una bandera reivindicativa reclamant el judici a Pinochet

Foto de grup, amb suecs i caldencs barrejats
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S’arreglen els accessos 
al Llac del Cigne, al 
Pavelló i al Butano
La Generalitat ha millorat l ’accés al 
Llac del Cigne per l ’entrada més 
pròxima a la Nacional II i ha asfaltat 
la sortida de l’aparcament del pavelló 
i l’accés als edificis de Nostra Senyora 
de la Llum venint de Girona. Respec
te a accions futures, la Generalitat ha 
informat que segurament l’any que ve 
es farà una rotonda a la carretera de 
Llagostera, a l ’alçada del trencant de

Notícies
Cassà de la Selva. Pel que fa a les 
actuacions de m illora de trams 
urbans en els ú ltim s anys, 
l ’Ajuntament ha reasfaltat el carrer 
Ponent, un tram del Carrer Nord, el 
carrer Ramon Llull, el carrer Costa 
Brava i el carrer Jacint Verdaguer. El 
consistori també ha asfaltat de nou 
l ’accés des de l ’Avinguda dels Països 
Catalans als edificis de la Mare de 
Déu de la Llum, l’accés de l’avinguda 
de C atalunya a l ’avinguda Dr. 
Furest, l ’accés des del carrer Víctor 
Català a la carretera de Llagostera i 
el tram  que va de la p laça de

Franciac fins a la carretera de 
R iu d e llo ts . En aquest sen tit, 
s’asfaltarà properament el tram que 
va des de l ’escorxador fins a Can 
Mesquita, a la urbanització de Can 
Solà. Pel que fa a les zones rurals, 
s’han fet diverses actuacions al 
veïnat de Baix, veïnat de Dalt, 
Franciac i al Burot, reparant els 
camins i donant-los una amplada de 
sis metres. L’Ajuntament agraeix als 
diversos propietaris el fet que de for
ma desinteressada hagin cedit parts 
dels seus te rren ys  per fer 
l’eixamplament d’aquests camins.

______________ S L _ _______________________ ________

El nou accés al Llac del Cigne

■ ENTRADA

■ SORTIDA

Mapa que mostra el nou accés al

La piscina estrena les 
noves infrastructures
Una de les noves accions és la re
forma dels vestidors: s’han adaptat a 
les normatives sanitàries. Així, s’han 
fet lavabos per a persones 
minusvàlides, un nou terra de gres, 
el canvi de les dutxes, (d’aigua 
calenta i freda), s’han arrodonit els 
caires, s’hi han posat miralls i s’ha 
canviat la instal·lació elèctrica. 
També s’ha instal·lat la infermeria 
on abans hi havia el bar (entre els 
dos vestidors), amb llitera, oxigen i 
un equip d’assistència. A més, hi ha 
una sortida directa a l ’exterior pel 
darrera que perm etria , en cas 
d ’urgència, facilitar la feina de 
l ’ambulància.
Pel que fa a l ’exterior, s’ha adquirit 
Pàgina 16

una caseta pre-fabricada de fusta més 
àmplia que l ’antic bar i que permet 
ampliar l ’oferta de refrescos i de 
menjars. S’hi farà properament una 
terrassa al davant, amb taules i 
cadires. El terra del voltant de la pis
cina s’ha adequat amb un emporlanat 
que fa pendent per recollir l ’aigua. 
Per últim, s’ha posat un llum exte
rior que il·lumina la piscina durant 
les activitats nocturnes i s’han canviat 
les dutxes.
A més, s’està treballant en una en
trada habilitada per a cadires de 
rodes, a la part de darrera de la pisci
na. Tam bé, uns anclatges que 
preveuen, en un futur, cobrir la pis
cina, de manera que l’entrada es faria 
pels vestidors. Alhora, es preveu que 
les persones que acabin les seves 
ac tiv ita ts  en la nova p ista

p o lie sp o rtiv a  pugu in  acced ir 
ràpidament als vestidors, que llavors

l a o is a n

Aspecte dels nous vestidors de la piscina
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Història
La Biblioteca Popular de Caldes de 
M alavella, anomenada Francesc 
Ferrer i Guàrdia com a homenatge a 
qui fou l ’introductor de l ’Escola 
Moderna a Catalunya, es va inaugu
rar el 13 de febrer de 1992. És de 
titularitat municipal i està integrada 
a la Xarxa de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya. L’accés a 
la Biblioteca és totalment lliure i 
gratu ït. Les seves portes estan 
obertes a tothom. Actualment el 
fons de la nostra biblioteca el for
men més de 10.000 llibres i uns 500 
vídeos i 500 discos compactes. Així, 
disposem d’un extens i divers fons i 
pretenem donar el millor servei a 
l ’usuari. Us volem reiterar la nostra 
voluntat d’estendre l ’ús de la biblio
teca a tots els caldencs i caldenques. 
Per això us convidem a venir aquest 
estiu per gaudir dels nostres serveis: 
préstec de llib re s , de discos 
compactes, de vídeos i de revistes; 
consulta de diaris i revistes, connexió 
a internet, consulta de butlletins 
oficials, etc. Tot això i molt més, de 
manera gratuïta, evidentment. 
Acosteu-vos-hi i segur que trobareu

La Biblioteca
Presentació

allò que busqueu i, potser, allò que 
no busqueu.

Notícies
Aquest any 2001 hem rebut dues 
subvencions de la Diputació de 
Girona que, juntam ent amb el 
pressupost de l ’Ajuntament, impul
saran la modernització de la biblio
teca: La Comissió de Govern de la 
Diputació de Girona, en la reunió 
de 8 de maig de l ’any 2001, va 
aprovar el pla d ’ajudes per a la 
informatització de les biblioteques 
m un ic ip a ls i va aco rdar a 
l ’A jun tam en t de C aldes una 
subvenció de 1.689.804 ptes., per 
tal de cobrir el dèficit que existeix 
en aquest moment. La Comissió de 
govern de la Diputació de Girona, 
en la reunió de 8 de maig de 2001, 
va reso ld re la convocatò ria  
d’atorgament d’una sèrie d’ajuts als 
ajuntam ents de les comarques 
gironines de municipis de població 
inferior a 5.000 habitants, per a la 
realització d’obres d’adequació i 
manteniment a les biblioteques que 
tenen al seu càrrec. S’acordà atorgar 
a l ’A juntam ent de Caldes una

subvenció de 881.310 ptes. en 
concepte de mobiliari per a la biblio
teca municipal de cara a la futura 
informatització.
Des del dilluns 2 de juliol fins el 21 
de setembre obrim en horari d’estiu: 
de dilluns a divendres, cada matí de 
les 10 a 2/4 de 2. Dimarts i dijous, 
també a la tarda, de 2/4 de 5 a 2/4 
de 9. Dissabtes, de les 11 a 2/4 de
2. A partir del mateix dilluns 2 de 
juliol, i com cada any, us regalem 
alguns núm eros de rev istes 
endarrerits. Hi trobareu diverses 
publicacions com ara Mia, Patrones, 
PC Actual, Nuevo Estilo o M uy In- 
teresante, entre moltes d’altres. 
D’altra banda, aquest any també 
podreu escollir alguns dels llibres 
que hem donat de baixa de la Bi
blioteca Municipal. Per a qualsevol 
dubte poseu-vos en contacte amb 
nosaltres mitjançant el telèfon 972 
472350, o l ’adreça de correu  
electrònic bibcalde@ddgi.es

Biblioteca Popular Caldes de 
M alavella Francesc Ferrer i 
Guàrdia. C/ de la Llibertat, 6. 
Caldes de Malavella

La secció infantil Aspecte general de la sala de lectura
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Escola Pública Sant Esteve
Les activitats del curs

Benvinguts. Des del CEIP Sant 
Esteve us volem fer una mica de 
repàs de les activitats que hem fet 
duran t el curs 2000-2001. 
Segurament ens n’haurem deixat al
guna però n’hi ha una bona co lla !!!

Activitats en Educació in
fantil

- Tardor: Berenada de fruits de 
tardor.
- 29 de març: Espectacle musical:
IXalet Ralet.
- 27 de març: Esjpectacle Pallassos 
de la Companyia ínfima la Puça, el 
de 2001 al Teatre M unicipal de 
Girona.
- 29 de maig de 2001: V isita al 
Xiqui-Parc.
- Dijous Gras: berenada popular, 
amb la col·laboració de pares i ma
res.
- 8 de març: Activitats relacionades 
amb el Dia de la Dona Treballadora.
- Pro jectes: “L ’e le fan t” i “Els 
arbres”, pels alumnes de P-4; “Els 
d in o sau res”, “Els a rb re s” i 
“L’aigua”, pels alumnes de P-5.
- Sortida de tardor amb berenada 
amb fruits de tardor.

Activitats en el cicle inicial
- Sortida a Girona, al Teatre: Tina la 
bruixa fina
-Sortida als A iguam o lls  de 
l ’Empordà
-Festa de tardor: elaboració de 
p an e lle ts , so rtid a  al bosc, 
observació i recollida de material 
per fer una exposició.
-Festa de nadal. T ió , patge, 
decoració de classes, pessebre en
tre ler i 2on i representació de dos 
contes populars: La ventafocs i La 
caputxeta vermella
-Dijous llarder. Berenar al Parc de 
les Moleres 
Pàgina 18

-Dia de la Dona Treballadora: 
Murals sobre la situació actual de la 
dona treb a llad o ra  i de dones 
famoses per la seva feina. Jocs per 
fomentar l ’autoestima i afavorir la 
integració dels nens. Exposició dels 
murals als passadissos del col·legi. 
Gran estesa de draps o papers de 
color lila al pati 
Jornades culturals:
- Curs de pallassos, circuit de jocs 
al pati de l ’escola
-Festa final de curs: Esmorzar de 
comiat a la pineda de la Malavella i 
sessió de cinema.

Activitats en el cicle mitjà
-Sortida de Tardor
-D ecoració de la classe i els
passadissos pel Nadal
-Dia de la Dona Treballadora (8 de
març)
-Curs de pallassos i conferència-ta- 
ller sobre instruments d’orquestra 
(setmana cultural)
-Taller de redacció (Concurs literari 
Manel Tolosà)
-Trobada de danses 
-Sortida a la capçalera de l ’Onyar 
-Sortida al Pou del Glaç, a La Bisbal. 
-Sortida a Rich Xiberta.

Els nens i nenes de pàrvuls van ambientar les aules amb decoració prehistòrica

Els nois i noies van penjar llençols i robes de color lila el dia de la dona treballadora
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Escola pública Sant Esteve

Activitats en Cicle Superior
Excursions:
-Sortida de tardor pel bosc de ribera 
dins del propi municipi amb els 
objectius de conèixer els principals 
arbres i arbustos i els seus fruits. 
-Visita a la capçalera de l ’Onyar 
amb els ob jectius de conèixer 
l ’entorn vegetal del riu i la vida dins 
del propi riu. Valoració de l ’estat de 
conservació del medi visitat. 
-Pontós. Taller d’arqueologia amb 
l ’ob jectiu  de treb a lla r  el món 
prehistòric, fabricar eines, conèixer

L’escola aspira un any més 
a publicar un cançó en un 
CD del Club Super 3

El CEIP Sant Esteve participarà 
per tercera vegada en el Concurs de 
C reac ió  M usica l In fan til 
Supermúsics. Nens des de Primer 
fins a Sisè de primària han presentat 
les seves cançons i competiran amb 
escoles de tot Catalunya perquè els 
seus temes surtin publicats en un 
llibre i un disc compacte. El curs de 
cinquè de l ’any 1999 i el de sisè del 
2000 van ser seleccionats entre els 
15 millors d’un total de més de 200 
cançons. El coordinador de la ini
ciativa i mestre de música, David 
Tordera, explica que aquest any 
s’han recollit 25 cançons fetes en 
grups variables de persones (2, 4, 
6...). El procés d’elaboració de les 
cançons és complex: El primer pas, 
explica David Tordera, és «jugar 
amb el ritme de frases verbals: a par
tir de trossos que se’ls acudeixen als 
nois, busquem diferents ritmes. 
Després de trobar un patró rítmic, 
es van construint altres frases que 
s’hi ajusten». En una segona fase 
s’entonen les frases i seguidament, 
«després d ’un ritm e i melodia, 
busquem una variació per fer la tor

Les activitats del curs

tècniques de cacera, etc.
-Sisè. Fi de curs. Sortida a Port Aven
tura.
Altres activitats:
-El p lan e tar i v ia tger, amb els 
objectius de veure les principals 
constel·lacions i planetes. 
-E laborar cançons pel concurs 
Supermúsics per experimentar la 
composició musical.
-E laboració  del CD t ito la t  
“Matxembrada”, amb cançons i fo
tos de l ’escola, amb els objectius de 
can tar co l·lectivam en t tot

nada». Un cop feta la cançó, toca 
practicar i gravar el resultat en un 
radiocasset, fer les partitures i en- 
v iar-les al C lub  Super 3, que 
s’encarrega de la resta: Triar les 
cançons guanyadores, interpretar-

enregistrant allò que sona, vendre’l 
i recaptar diners per a finançar la 
sortida de fi de curs de sisè. 
-Participació en concursos: Manuel 
Tolosà (literari), ONCE (música i 
plàstica)
-Dia de la Dona Treballadora (8 de 
març): Recollida de dades sobre les 
tasques domèstiques i confecció de 
gràfiques.
-Participació en la web Sant Jordi 
2001, consistent en pub licar a 
internet els treballs de Sant Jordi 
(dibuixos, textos...).

les, posar-hi instrumentació i publi
car el llibre i el disc compacte. Per 
cert, podeu comprar els llibres i els 
CD a les llibreries de Caldes i infor- 
mar-vos sobre el concurs a la 
següent web:www.supermusics.com
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Hola!, som la Llar d’infants Muni
cipal de Caldes de Malavella.

Tots els nens de la Llar
A la nostra Llar d’Infants aquest any 
h i hem tin gu t quatre  au les, 
anomenades per noms d’animals, 
com conills, peixos...:
L ’aula dita «dels conillets» és la dels 
més petitets de l’escola. Aquest curs 
ha estat formada per en Raül, 
l ’Ingrid, en Sergi, la Ndime, la Nalini 
i l’Elies.
A l ’aula de les tortugues hi havia la

La llar d’infants 
El balanç del curs

Núria, en Josep, l ’Ada, la Caria, en 
David R., en David B., l ’Alex, en 
Joel, en Pau, la M aria Estela i 
l’Adrià.
A l ’aula dels peixos hi van nedar la 
Montse, la Paula, l’Almudena, l’Alba 
C., l’Alba T., l ’Abril, la Laura O., la 
Naian, la Laura C., en Jordi, l’Anna i 
en Pol.
I els pollets que eren els més grans 
de l ’escola: la Dolors, la Laura, la 
Raquel, en Pere, l ’Oriol, l ’Eduard, 
la Tània, la C ristina, la M aria, 
l ’Anoia, l’Aura i l’Adrià.

El que vo lem  és que la L lar 
d’Infants sigui un espai per jugar i 
aprendre a conviure amb els altres 
nens i nenes dins d’un ambient 
agradable, harmònic i estimulant, i 
on l ’infant estigui convidat a ob
servar, experimentar, pensar, crear 
i conèixer. A més, juntament amb 
les famílies compartim una mateixa 
tasca (molt important), que és la 
d’educar els infants del poble.
Tot seguit, us mostrem una petita 
pinzellada de les activitats que fem 
a la Llar.

Fotos de les activitats de tot Pany

Sóc un bolet molt petitó que ensenyo el barret quan ve la 
tardor. Xim, xiribiribim, m’agrada la pluja...

Aquí podem veure tots els nens i nenes de la Llar d’infants en 
un matí fred d’hivern... Però tots, ben abrigadets

Una de les mestres de la Llar d’Infants amb 4 infants que s’ho 
passen d’allò més bé jugant i aprenent

I a la rambla d’en Rufí, amb les fulles de la tardor ens vam 
divertir tots
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La llar d’infants 
Balanç del curs

Som un tren petitó que camina, que camina, som un tren 
petitó que camina sense por

Ara arriba Carnestoltes; tots sortim a passejar, ens posem una 
disfressa per saltar, cantar i ballar

I fins aquí el petit però molt interessant recorregut per 
la Llar d’Infants. Esperem que hàgiu pogut conèixer una 
mica millor el funcionament de la Llar, així com algunes 
de les activitats que hem fet al llarg de l ’any. No us les

Ara ve Nadal... Matarem el gall... I a la tia Pepa, li’n darem 
un tall

Tots quatre estem jugant aquí amb les ampolles, plenes d’aigua, 
de colors, de sorra...

A la Llar d’Infants, un dia, tots vam descobrir un color 
molt bonic: el verd!

hem pogut mostrar totes, ja que n’hem realitzat moltes, 
i no hi cabien pas! Vam celebrar la castanyada, el 
Carnestoltes... I a finals de juny, una cloenda de fi de 
curs molt animada, amb cançons i berenar.
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L’Arxiu
Presa de possessió de la baronia de Llagostera i Caldes de Malavella

Durant segles, Caldes de Malavella 
i Llagostera van fer camí junts, 
mitjançant el rei, els senyors i després 
els barons, en passar els dos pobles 
a ser una baronia.
Al segle XIII, Caldes formava una 
baronia reial junt amb Llagostera, i 
dintre el mateix segle trobem el 
mateix senyor, el vescomte Dalmau 
de Rocabertí. Anys més tard -1324- 
el rei Jaume II, casat amb Elisenda 
de Montcada, va donar el Castell i 
terme de Montcada, en franc alou, 
amb plenes jurisdiccions civil i cri
m inal. Amb Ot començava la 
nissaga dels Montcada. L ’any 1375 
el rei Pere III el Cerimoniós erigia 
en una baronia les dues viles, i el 
p r im er baró va ser Gastó de 
Montcada. Ben entrat el segle XV 
va passar als Cruïlles, en casar-se 
Elionor de Montcada amb Joan 
Bernat de C ru ïlle s  i no ten ir  
descendència. Dos segles més tard 
la baronia va tornar als Montcada.

Segle XVIII
I arribem al segle XVIII, quan va 
venir el procurador dels nous barons 
a prendre possessió de la baronia, 
després de la mort de Guillem  
Ramon de M ontcada, marquès 
d’Aitona, vescomte de Cabrera i de 
Bas i baró de Llagostera i vila de 
Caldes de Malavella. L ’òbit va tenir 
lloc a València el 6 de febrer de 1727. 
El succeí la seva filla Teresa de 
Montcada i Benavides, casada amb 
Lluís Antoni Fernandez de Còrdova 
Spínola i de la Cerda, marquès de 
Cogolludo i Montelvan.
Uns dies més tard, Joan Baptista 
Aragonès, com a procurador de tots 
dos, va anar en prim er lloc a 
Llagostera a prendre possessió del 
castell i terme. Acabat l ’acte, va ve
nir a Caldes per fer el mateix. Era el 
14 de febrer. L’acompanyaven, entre 
altres, Francesc Moragas i Gironí -  
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notari de la baronia, per donar-ne fe, 
i els testimonis Joan Cahís -notari 
d’Hostalric- i Josep Ros -teixidor de 
lli de Vidreres-.

El Cerimonial
La comitiva procedent de Llagostera 
va arribar a Caldes i es va aturar 
davant el portal de Girona, on els 
esperaven per donar-los la 
benvinguda el b a tlle , Tomàs 
Giberta, i els regidors Pere Francesca 
i Bartomeu Sureda. Per Franciac hi 
havia un regidor -no en sabem el 
nom- i per Santa Ceclina hi estava 
present el regidor Josep Companyó. 
També hi van assistir molts vilatans. 
El procurador, després d’agrair la 
rebuda de tot el poble i de les 
autoritats, va exposar el motiu de la 
seva visita: comunicar la mort, 
ocorreguda a València el passat dia 
6, de l ’excel·len tíss im  senyor 
Guillem Ramon de Montcada, baró 
de Llagostera i Caldes, al mateix 
temps que venia a prendre possessió 
de la vila i terme en nom dels nous 
barons Teresa de Montcada -filla i 
hereva del difunt i del seu marit Lluís 
A ntoni Fernandez de Còrdova 
Spínola i de la Cerda.
En nom dels presents va contestar 
el regidor primer Pere Franquesa, 
dient-li que estaven ben disposats -  
com els regidors de Llagostera ho 
havien estat-, que fes la presa de 
possessió de la vila i terme de Caldes. 
Així doncs, Joan Baptista Aragonès 
es disposava a prendre lapocessión Real 
co rp ora ly  actual de la dicha Villa y  
Baronia de Caldes de Malavella, lugares o 
parróquias de Franciach y  Santa Seclina 
con sus respectivos términosy territoriosy 
de toda la jurisdicción Civil y  Criminal, 
mero e mixto Imperio, alta y  baxa y  de 
todos los frutos emolumentos de dicha Vi
lla de Caldes, lugaresy parróquias térmi- 
nosy Baronias a dichos Exmos. Senores 
sus principales pertenecientes, p o r la qual

pocessión executo.
D esprés, fent tots els senyals 
necessaris i acostumats, entrant 
dintre la vila -pel portal de Girona- 
es va dirigir a la plaça de Parella on 
va agafar un grapat de terra i la va 
escampar talment com si sembrés. 
Tot seguit, un regidor va entregar-li 
alguns diners en senyal dels censos, 
drets i emoluments de la baronia. En 
acabat va donar per feta la presa de 
possessió de la v ila , baronia i 
parròquies de Franciac i Santa 
Ceclina, en nom dels nous barons. 
Tot i això, el cerimonial va conti
nuar i el seguici va anar fins a la 
plaça pública de les Gallines; allà 
van portar-li una cadira i unes 
forques, les quals uns moments 
després, va trencar a cops d’espasa. 
Després, aixecant l ’espasa, amb veu 
a lta  va d ir: “V isca els
excel·lentíssims senyors don Lluís 
Antoni Fernandez de Còrdova 
Spínola i de la Cerda i Teresa de 
Montcada i Benavides, marquesos 
de Cogoludo i Montelvan, barons de 
la baronia de Caldes de Malavella, 
Franciac i Santa Ceclina”. Per tres 
vegades va cridar el mateix i per tres 
vegades van contestar els assistents. 
En acabar, seguint el cerimonial, a 
la mateixa plaça el procurador va 
procedir a destituir el nunci Joan 
Barti, dient-los que no exercissin els 
càrrecs. Però uns moments després, 
en nom dels barons, va tornar a 
nomenar batlle el mateix Giberta. 
A continuació, com a punt i final, 
va prendre possessió de la notaria. 
A ixí quedava oficialitzada la presa 
de possessió de la baronia, després 
dels actes fets a Llagostera i a Caldes 
pel procurador dels últims Montcada 
-marquesos d’Aitona-, ja que els 
successors van portar el títol de la 
casa de Medinaceli.
Antoni Mascort - Josep Cantó 
Font:Arxiu Històric de Girona.
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Les entitats
Casal d’Avis Casa 
Rosa
El gener passat l ’Assemblea Gene
ral de Socis va escollir la nova junta 
directiva del Casal. Aquests en són 
els resultats: president, Generós 
Ciurana i Mas; vice-presidenta, Car
men Vila i Bagudanch; secretari, 
Josep Sitjà i Aguyé; tresorer, Pere 
Campeny i O ller; vocals, Josep 
Bartrina i Burch, Joan Turón i 
Vilagran, Pere Esparraguera i Duch, 
Pere Camós i N ogué, À ngela 
Marmol i Bello, i Maria Xirgo i 
Morell.
Durant el febrer es va fer el Carna
val, amb ball i berenar i una excursió 
al Vendrell. Al març es va fer un 
berenar social i una excursió cultu
ral a la Catalunya Nord. A l’abril vam 
celebrar la XVII Festa Social de 
Germanor, amb missa, sardanes i un 
dinar a Platja d’Aro, en el qual es 
van lliurar unes plaques als membres

Esplai Caldes de
M alavella de la
Fundació «la Caixa»

Aquestes són les activitats que hem 
fet aquest any: el 21 i 28 de febrer 
vam organitzar una conferència so
bre l ’euro; el 18 de març, una 
trobada de puntaires a St. Jaume de 
Llierca; el 19 de març, l ’assemblea 
general de socis; l ’ l d’abril, una 
trobada de puntaires a Bescanó; el 
18 d’abril, una xerrada informativa 
sobre nutrició; el 3 de maig, vam fer 
el 5è viatge cultural a Lleida i al 
monestir de Vallbona de les Monges; 
el 12 de maig, vam anar a la trobada 
de puntaires a Girona; l ’ l i ,  18 i 25 
de maig, vam fer l ’activitat “Tot va 
en Dansa”; el 26 de maig, una 
trobada de puntaires a Palamós; el 
3 de juny vam participar en la XIV 
Diada internacional de la puntaire a

de la junta anterior. Al maig es va 
fer la X Trobada Com arcal de 
G ermanor a P latja d ’Aro, una 
excursió Cultural a la “Andalucía 
Atlàntica” i una xerrada: “Manera de 
fer esport per la gent gran”. Al Juny 
es va fer una botifarrada social i al 
ju lio l es va celebrar la IX Fira 
Artesanal de la Gent Gran, una 
excursió cultural al Parc de les Aus

la ciutat de Reus; el 7 i 8 de juny 
vam organitzar l ’activitat« Millorar 
la qualitat de vida i salut»; el 13 de 
juny vam fer la xerrada «Alimentació 
equilibrada», i l ’ l  de juliol vam par
ticipar a la IX Fira artesanal de la 
gent gran de la Comarca de la Sel-

a Vilassar de Mar i l ’Assemblea Ge
neral de Socis.
Quant a les activitats properes, 
durant la Festa Major farem missa, 
ball, vermut i pica-pica. A la tarda,- 
sardanes i ball a l ’envelat, amb cava 
i refrescos. També farem durant 
l ’agost una excursió cultural a les 
Caves Codorniu, amb buffet lliure a 
Cambrils.

va. El proper 5 d’agost celebrarem 
la 3 a trobada de puntaires a la Festa 
Major. A part, aquestes són les 
activitats que fem setmanalment: 
curs de català; pintura i manualitats; 
costura i frivolité; tall i confecció; 
punta de coixí.
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Societat de Caçadors St. Esteve
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Història

La Societat de Caçadors Sant Esteve 
és probablement l ’entitat més antiga 
de Caldes de Malavella. Aquesta es 
form a l ’ an y  1969, quedant 
legalm ent constitu ïda el 1971, 
segons les dades que consten en el 
llibre d’actes de l ’entitat.
La societat aconsegueix el seu 
màxim nombre de socis, i el seu 
màxim esplendor, entre els anys 
1980 i 1983. Aquells eren uns anys 
en què el jovent, si no jugava a 
futbol amb la Unió Esportiva, anava 
de cacera o a missa.
S’ha de dir, però, que en aquells anys 
tot era molt diferent. En el vedat de 
què disposàvem es caçava en una 
superfíc ie  de 4.500 hectàrees 
aproximadament. Avui en dia, en 
canvi, només en són caçables 3.000 
i escaig. Llavors, el cicle reproductiu, 
cinegèticament parlant, es mantenia 
força estable i continuat. Avui 
l ’entitat l ’ha de reforçar anualment 
amb tres m ilions de pessetes, 
aproximadament (amb repoblacions, 
de les quals no es caça ni el 50 per 
cent), però sí que ajuda a mantenir 
una estabilitat, tant de les espècies 
que es cacen com de les que no (que 
necessiten de les primeres per sub
sistir).
També ha canviat la mentalitat i la 
manera de fer del caçador normal i 
corrent. Afortunadment, el caçador 
surt avui al bosc a cam inar, a 
esmorzar, a passar-s’ho bé, a estar 
amb els gossos i jugar amb ells -cosa 
que és una meravella- i deixar tots 
els problemes a casa una bona 
estona. En poques paraules, podem 
dir que actualment els caçadors 
estan pagant per m anten ir els 
boscos, i per poder-los gaudir. Es a 
dir, que no treuen res a canvi de la 
seva activitat. Si es miren tots els 
pros i els contres, segurament molts 
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caçadors ho deixarien de ser. 

Activitats
Farem tot seguit cinc cèntims de 
totes les activitats que du a terme 
l ’entitat:
Una de les coses que es realitzen és 
la pròpia cria de conill de bosc; la 
Societat d isposa d ’un tancat 
legalment registrat per a la cria 
d ’aquest tipu s de co n ill. Se 
l ’acostuma al que trobarà quan 
estigui en plena llibertat, i també se’l 
tracta de les diferents i nombroses 
ep idèm ies que
malauradamentP afecten més sovint 
del que ens agradaria.
Un altre aspecte que desenvolupa la 
Societat és la que fa referència a 
l ’apartat de la repoblació de la 
p erd iu . Es trac ta  d ’ac lim ata r 
l’animal abans de deixar-lo anar, que 
conegui la zona en la que es troba i 
que d ’aquesta manera no quedi 
completament desemparat en arri
bar aquí.
Aquest procés es realitza mitjançant 
una espècie de gàbies, on les perdius 
queden protegides dels animals 
depredadors, i on disposen de 
menjar i beure. Però poden sortir i 
en tra r quan vo len . Q uan es 
comprova (al llarg d’una observació 
pacient i curosa) que ja no tenen 
necessitat de les gàbies, aquestes es 
treuen , i es deixen només les 
m en jadores, que tam bé es 
desmunten quan ja no en tenen 
necessitat, quan les perdius es po
den alim entar per si mateixes. 
D ’aquesta manera s’aconsegueix 
que la perdiu s’aclimati totalment al 
medi natural i pugui subsistir per ella 
sola, en qüestions d’alimentació, de
fensa, etc.
També podríem  fer-nos ressò 
d’algunes vegades en què hem fet la 
neteja dels boscos. Es un tema força 
preocupant: en 3 anys s’han retirat

44 tones certificades a l ’abocador de 
Solius. Malauradament és llastimosa 
la poca col·laboració de la gent. Tot 
i fer una crida a les entitats i 
voluntaris, no hem tingut gaires 
respostes.

Competició
En els aspectes més esportius, es 
realitzen diferents campionats, com 
ara el de tir al plat social, per la Festa 
Major, i el campionat local de caça, 
d’on surten els dos representants de 
la societat en el campionat provin
cial de caça menor amb gos i en el 
campionat provincial de becada. 
A questes bàsicam ent són les 
activitats a més remarcar.
El món de la cacera és un món 
bastant desconegut per a molta gent, 
i aquest petit escrit pot contribuir a 
remeiar aquest fet.

Opinions
Un cop dit això, des del col·lectiu 
de caçadors només demanaria que 
la població tingués en compte que 
el bosc no és de tots, sinó que té 
propietari. Hauríem de vetllar per 
poder-lo seguir gaudint. Heu de sa
ber que la Societat de Caçadors ha 
de tenir permís exprés del propietari 
per a poder caçar al seu terreny, cosa 
que no tenen molts altres col·lectius 
i també el gaudeixen. Hem de res
pectar el bosc i els caçadors, ja que 
nosaltres respectem a tothom . 
També hem de tenir cura de les 
propietats, ja que al final ho paguem 
tots. Tant mal fa un caçador irres
ponsable com un boletaire amb 
arades al bosc; al final aquesta 
s ituac ió  acaba amb tanques 
metàl·liques i rètols de prohibit el 
pas.

Carta oberta del president de la 
Societat de Caçadors St. Esteve, 
Arcadi Sitjà i Paradeda.

Diputació de Girona — Servei de Biblioteques



Aquae - Revista municipal de Caldes de Malavella. Número 1 (juliol-setembre)

Les entitats

La Coral en l’homenatge a Francesc Mas i Ros

Coral Cantaires
La Coral es forma l ’any 1995 quan 
un grup de caldencs decideix recu
perar els Goigs de Setmana Santa i 
s’agrupa sota el nom “Els Cantaires 
de Caldes”. Al cap d’un any fem un 
pas endavant i cantem, a dues veus, 
per la Festa M ajor. Més tard , 
incorporem nous membres i ens 
consolidem sota la direcció de 
l’Assumpta Fontanals.
Però no és fins a finals de 1999 que 
quedem registrats com a entitat. A 
partir de llavors, tothom ens coneix 
com “Coral Cantaires de Caldes”. El 
1999 es crea la Coral Infantil, amb 
nens i nenes de Caldes, que ens 
acompanya per la festa Major i per 
Nadal.
De moment, l ’activitat musical de 
la Coral es basa en actuacions 
comarcals, intercanvis de corals i 
trobades, encara que també hem 
participat en algun casament. Ah!, i 
per Setmana Santa organitzem els 
cants de Goigs i Caramelles.

Activitats d’aquest any
Després d’acomiadar el 2000 amb 
el concert de Nadal, hem començat 
l ’any amb una petita però bonica 
interpretació de la sardana “El Poble 
de Caldes” del Mestre Mas Ros, en 
la celebració del centenari del seu 
naixement, el passat 18 de febrer. 
D’altra banda, el 10 de març vam 
cantar un cop més a Lloret, en el 
“C oncert dels P erdon s”, que 
organitza l’Orfebreria de Santa Cris
tina.
El 14 d’abril, com cada any, es va 
fer la “Cantada de Goigs” en la qual 
s’hi va afegir qui va voler. Vam fer 
un recorregut per diversos carrers 
del poble i vam fer parada a diver
sos llocs on se’ns havia sol·licitat que 
cantéssim.
El 22 d’abril vam tenir un intercanvi 
amb la coral “Cants al Vent” de 
Sabadell. Aquest era un concert de

tornada ja que el desembre de l ’any 
passat nosaltres vam estar convidats 
a Sabadell, per can tar jun ts a 
l ’església La Puríssima. Aquí, el 
concert va ser a l ’església Sant 
Esteve, i després vam oferir a la co
ral sabadellenca un petit àpat al 
recinte del Casino. Per últim, l ’ l  de 
juliol vam participar a la IX Fira 
artesanal de la gent gran.
A part de les activitats musicals, 
esmentar que el passat 29 de març 
va tenir lloc la 1a Assemblea gene
ral de Socis, en la qual es va presen
tar el balanç econòmic, el pressupost 
per l’any vinent i altres aspectes. Per

acabar, animem a tots els interessats 
al món de la música i del cant a 
afegir-vos a la coral.

Activitats d’aquest any
Per últim, aquestes són les activitats 
que farem properament:
Concert de Festa Major, a la Plaça 
Cruïlles
Pels volts de Sant Narcís, trobada 
de Corals, a l ’Església Parroquial. 
26 Desembre, a les 12:00h: Concert 
de Sant E steve, a l ’E sglésia 
Parroquial
30 Desembre, al vespre: Concert 
de Cap d’Any. Al Balneari Prats.
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La Coral Cantaires i la Coral infantil, cantant junts a l’església de Sant Esteve
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Les entitats 
Centre d’Esplai Sant Esteve

Benvinguts a la secció del Centre 
d’Esplai Sant Esteve. Aquest any 
hem fet nom broses activ ita ts : 
colònies, excursions i, per primer 
cop, el JAN , amb un gran èxit de 
participació.

El JAN, multitudinari

El JA N  (Jocs i A c tiv ita ts  
Nadalenques) va aplegar aquest 
Nadal 875 nens al pavelló munici
pal, que s’ho van passar d’allò més 
bé durant els cinc dies en què va es
tar obert (28, 29 i 30 de desembre 
del 2000, i 2 i 3 de gener del 2001). 
Aquest any hem obert només a les 
tardes però, en canvi, hem allargat

els dies d’obertura.
Les grans novetats d’aquest any van 
ser pels més intrèpids i agosarats: el 
rocòdrom -una plataforma vertical 
amb diversos suports a través dels 
quals es pot escalar- i el pont tibetà 
-una corda col·locada d’un cantó a 
l ’altre del pavelló i que permet ca
minar-hi per sobre fent equilibri en 
el buit-.
També van tenir molt d’èxit les 
diferents fires que consistien en pes
car taps de suro amb diferents 
puntuacions, en jugar a bitlles i altres 
jocs. Entre els més menuts, el castell 
inflable va fer les delícies de tothom 
i les dianes i els futbolins tampoc

no van parar de funcionar. Altres 
activitats més calmades van ser el 
racó informàtic, on hi havia diver
sos jocs infantils i educatius, i els 
tallers (uns fixos i els altres rotatius) 
en els quals els nens es van poder 
pintar la cara, fer braçalets, dibuixos 
entre moltes altres coses.
Els nens que ho van voler van pre
sentar els seus treballs en un concurs 
organitzat per l ’APA (Associació de 
Pares d’Alumnes) i els guanyadors 
es van endur material escolar divers. 
V oldriem  agra ir des d ’aquí la 
col·laboració de l ’APA, de Diana 
Marketing, de Serveis Informàtics 
Garés i de la Fonda Esteva.

Les maneres de divertir-se eren pràcticament il·limitades
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Les entitats 
Centre d’Esplai Sant Esteve

MonrMonitors i nens, gaudint de les activitats | | Alguns monitors descansant i somrient per quedar bé a la foto

Acampada a la Pineda Fos
ca
U na a ltra  a c t iv ita t  que vam 
organitzar va ser l ’acampada, els 
dies 9, 10 i 11 d’abril a la Pineda 
Fosca. Uns quaranta nens i nenes 
s’ho van passar d’allò més bé amb 
els monitors. Com en els últims anys, 
vam fer el viatge tot xino-xano amb 
bici cap a Cassà i un cop allà vam 
fer un campament a la Pineda Fos
ca. Què vam fer? Doncs una mica 
de tot: jocs, excursions i, sobretot, 
conviure i compartir en plena natura, 
lluny de casa i amb una bona colla 
de gent!

Trobada de monitors
Per últim, us comentem que el mes 
de març passat vam participar en 
una trobada de més de 1.600 
monitors a Berga, que va organitzar 
la C oo rd in ac ió  C a ta lan a  de 
Colònies, Casals i Clubs d’Esplai. 
Aquestes reunions sempre són bones 
perquè coneixem gent d ’arreu, 
in te rcan v iem  experiènc ies i 
aprenem tots plegats a través de 
xerrades, tallers i jocs. Tot això 
serveix després per aplicar el que 
hem après en les seves activitats que 
organitzem.

El camp de treball a Sant 
Maurici
Pel que fa a activitats per aquest 
estiu, una novetat d’aquest any que 
ens fa molta il·lusió és el camp de 
treball de Sant Maurici, que s’està 
fent del 23 de juliol al 4 d’agost. Un 
grup de 24 nois i noies de 14 a 17 
anys participen en la primera fase de 
la restauració del castell medieval de 
Sant M aurici. Es fan tasques de 
neteja de brossa i de runes i es vol 
començar a fer el descobriment 
d ’alguns habitacles del castell. 
També es farà una topografia de la 
zona i una planimetria del castell. 
Les tasques del camp de treball van 
a càrrec de JANUS, S.L, una empre
sa d’arqueòlegs, tot i que nosaltres 
també hi ajudem. A les tardes, i aquí 
és on hi ha la nostra aportació prin- 
c ip a l, o rgan itzem  ac tiv ita ts  
complementàries de lleure a Girona, 
a la Costa Brava i al castell de 
Montsoriu. A la nit, dormim en uns 
terrenys d’acampada al costat mateix 
del castell i els àpats es cuinen al 
Col·legi Públic Sant Esteve.
Al final dels treballs, hi haurà un dia 
de po rtes obertes en el qual 
resumirem les actuacions fetes. 
Col·laboren en el camp de treball

l ’Ajuntament de Caldes i el Consell 
C om arcal de la Selva. Ja  us 
explicarem com ha anat i què hi hem 
trobat!!!

Colònies, acam pades i 
altres activitats d’estiu
R eferen t a les ac tiv ita ts  més 
tradicionals, us fem saber que del 14 
al 22 de juliol vam organitzar les 
colònies a la casa de colònies dels 
Arcs de Santa Pau, a la Garrotxa, per 
a nens i nenes des de segon a sisè de 
primària.
També estem preparant l ’acampada 
a la zona de Sau-Collsacabra, que es 
farà de l ’ l  1 al 15 d’agost per nois i 
noies a partir de Primer d’ESO i la 
ruta, del 23 al 26 d’agost, per nois a 
partir de Tercer d’ESO, que seguirà 
el camí de Ronda.
I per ú ltim , també afegim que 
organitzarem un joc durant la Festa 
Major. Per més informació sobre les 
activitats que organitzem o per 
afegir-vos al Centre d’Esplai Sant 
Esteve, podeu trucar al telèfon 972 
47 02 53, entrar a la nostra web 
(w w w .caldesdem alavella .com / 
esplai) o enviar-nos un missatge a la 
següent adreça de correu electrònic: 
centredesplai@caldesdemalavella.com.
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Les entitats
Escola esportiva: esport, convivència i quelcom més...

H ola, benv ingu ts. A través 
d’aquestes pàgines volem fer un 
repàs de les ac tiv ita ts  més 
representatives que hem fet durant 
aquest curs a l ’escola esportiva mu
nicipal. Gràcies a tothom i esperem 
retrobar-nos l ’any que ve i, si pot ser, 
conèixer gent nova. Comencem, que 
tenim moltes coses per explicar.

L’Escola Esportiva a la web
Enguany totes les activ itats de 
l ’Escola Esportiva també es poden 
trobar a la web. Hi trobareu fotos dels 
grups, seguiment de les trobades i 
competicions, resum històric, etc... 
L ’adreça és la següent: w w w . 
c a l d e s d e m a l a v e l l a . c o m /  
escolaesportiva.
I el correu electrònic on podeu 
adreçar els vostres suggeriments,

propostes, etc... és el següent: 
escolaespoitiva@caldesdemalavella.com 
Esperem els vostres missatges!!!

El dia a dia
De novem bre a ju n y , l ’Escola 
Esportiva ha fet les seves activitats 
regulars. Aquest any hem assolit el 
rècord de participació, amb 96 nens, 
nenes, nois i noies. Els més menuts 
han fet Psicomotricitat, mentre que 
la resta han fet la iniciació esportiva 
al voleibol o al bàsquet, amb diver
sos nivells segons les edats. Al llarg 
de la temporada hem jugat amb di
versos equips a través dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya i 
de la Unió de Consells Esportius. A 
part, però, també hem participat en 
d ’altres activ ita ts esportives i 
lúdiques. Us en fem cinc cèntims:

la . L liga de Voleibol a 
quatre

Al febrer, des de l ’Escola Esportiva, 
vam endegar una iniciativa pionera 
a causa de la manca d’equips a la 
nostra comarca: la 1a Lliga de 
Voleibol a quatre per a nens/es de 
8 a 10 anys. A ixí hem afavorit 
l ’aprenentatge de la tècnica i del joc, 
dissabte rera dissabte. Hem format 
tres grups: Les Pepetes, les Martones 
i les Sirenetes, que s ’han anat 
enfrontant entre ells. També hem fet 
una competició consistent en fer el 
màxim de serveis en un minut de 
temps. Les mares, a més, han donat 
suport a la idea fent un equip que, 
en un duel una mica desigual, (tot 
s’ha de dir) va jugar davant els 
diferents equips de nenes.

Les nens i les mames després d’uns intensos i apassionats partits
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Escola esportiva: esport, convivència i quelcom més...

Miniolimpíades Benjamins 
de Catalunya

L’Escola Esportiva de Caldes de 
Malavella va representar Girona i 
província a les I Miniolimpíades 
Benjamins de Catalunya gràcies a la 
invitació del Consell Esportiu de La 
Selva. L ’Escola Esportiva Munici
pal i l ’Ajuntament de Caldes ha vist 
reconeguda a ix í la tasca de 
promoció de l ’esport base inciada 
l ’octubre de 1995. El projecte 
d’Escola Esportiva s’ha consolidat 
fins arribar als 100 nens i nenes de 
4 a 14 anys que fan esport de 
promoció a Caldes. Actualment, el

70% dels nens i nenes de l ’Escola 
Esportiva participa en els Jocs 
Esportius organitzats pel Consell 
Esportiu de La Selva.
Les Miniolimpíades Benjamins de 
C a ta lu n ya  les va o rgan itzar 
l ’Ajuntament del Vendrell (Baix 
Penedès) i va reunir uns 1.000 nens 
de 8 i 9 anys. L’Escola Esportiva de 
Caldes va desplaçar 24 nens i ne
nes que, guiats per 3 tècnics, van 
jugar a minibàsquet a 4 (2 equips) i 
a m in iatletism e (1 equip). Els 
participants van ser aquests: 
Atletisme: Jordi Buhigas, Marta 
Camós, Gerard Ferran, Marina Gil, 
Clara Iglesias, Esteve Parés i Irene

Iglesias, amb la Marta com a tècnica. 
Minibàsquet-B: Gerard García, 
Rocío Llinàs, Anna Díaz, Aleix 
Farsac, Ivan Rando, Alba Maicas, 
Miriam Cornellà, Eduard Rando i 
Miriam Roca, amb en Marc com a 
tècnic.
Minibàsquet-A: Paula Brujats, 
Gerard Esteve, Guillem Ferran, 
Núria Buhigas, Pau Carreras, Anna 
Brujats, Marc Conesa, Maria Tomi- 
llo i Blanca Vallejo amb en Josep M a 
com a tècnic.
Per veure més fotos i la crònica de 
les I Miniolimpíades, aneu a la nostra 
web: www.caldesdemalavella.com/ 
escolaesportiva

Una de les activitats de les colònies
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Les entitats
Club Excursionista 
de Caldes
El Club Excursionista de Caldes és 
una entitat força recent, sorgida a 
finals del 1995, creada per un grup 
de vilatans amb certa inclinació i 
desig per realitzar excursions.
A Caldes de Malavella, a diferència 
d’altres viles del voltant, superiors 
en nombre d’habitants, com ara 
Cassà de la Selva o Santa Coloma 
de Farners, no hi havia fins el 
moment tradició excursionista, i 
to ta l ’ac tiv ita t es lim itava als 
campaments i rutes organitzats pel 
Centre d’Esplai Sant Esteve (que es 
continuen organitzant encara). 
També va escaure aleshores la 
dissolució del Club Ciclista, amb 
antiguitat reconeguda i la puixança 
cada vegada més forta de la bicicle
ta de muntanya, en detriment de la 
de carretera.
Es van ajuntar antics membres del 
Club Ciclista, com ara el tresorer Sr. 
Francesc Vea (que va passar a ser- 
ho de la nova entitat), senderistes 
com el Ramon Torrent i Pere Serrats 
-ambdós amb una llarga experiència 
acumulada-, i muntanyencs com Pep 
Palos, nascut als P ir in eus i 
coneixedor de la zona.
Amb més il·lusió que mitjans es va 
fer la primera sortida el setembre de 
1995, amb una travessa de Setcases 
a Núria, i una pujada al Pedraforca 
l ’octubre del mateix any.
Es van assentar les bases del Club 
amb la redacció dels Estatuts, 
quedant-hi englobades les activitats 
pròpiament de muntanya i les de 
bicicleta de muntanya. 
Oficialment, el Club Excursionista 
es va posar en marxa el mes de 
febrer de l ’any 1996 i el febrer de 
1999, en com plir-se el te rcer 
aniversari, es va fer una sortida amb 
autocar a un parc natural amb les 
despeses a càrrec del Club, com a 
celebració.
Pàgina 30

Activitats
Les diferents sortides es programen 
trimestralment i es fa arribar a tots 
el socis una relació de les activitats; 
tam bé es col·loca en diferents 
panells d’anuncis i establiments de 
la població la sortida més propera 
per si algun no-soci s’hi vol afegir. 
Les sortides tenen una regularitat 
quinzenal, tot i que això pot variar 
en funció del calendari i de les festes 
locals o generals. Norm alm ent 
s’empren cotxes particulars per a les 
excursions més curtes o d’anada i 
tornada al mateix punt, i es lloga un 
autocar per a les més llargues o 
travesses. S’intenta sempre interca
lar sortides més aptes per a la 
mainada, tant a peu com amb bici
cleta, amb d’altres més llargues i de 
major dificultat. En el programa 
s ’ ind ica el grau de d if icu lta t , 
preparació necessària i durada 
aproximada.
Des de 1996 fins ara, el nombre de 
socis no ha parat de créixer (es va 
arrencar amb dotze i actualment n’hi 
ha cent trenta-un). La quota és de 
1.200 ptes. a l ’any pels adults i 600 
ptes. fins els setze anys. La quota 
d’inscripció és de 1.000 ptes. els 
adults i 500 els menors. Tots els fills 
de socis nascuts des de la formació

del Club passen automàticament a 
ser socis honoraris i no paguen fins 
els 8 anys. El Club financia dues ter
ceres parts del cost de l ’autocar a 
tots els menors (quan es fa servir) i 
els beures a les reunions socials. 
Anualment se celebra una reunió 
extraordinària, un dinar del soci i una 
recollida d’escombraries pels boscos 
del voltant de la població amb una 
botifarrada pagada pel Club amb la 
col·laboració de l ’Ajuntament. 
També hi ha la possibilitat de fede- 
rar-se i gaudir d’una assegurança 
federativa, amb un cost mínim i els 
avantatges de qualsevol carnet 
d’aquesta categoria.
Durant aquests anys, el Club ha 
organitzat un concurs de fotografia 
de m untanya, campaments, un 
curset d’escalada, diverses recollides 
d’escombraries i moltes excursions. 
El C lub  disposa de m ateria l 
d ’acampada (tendes, fogons...), 
d’escalada (cordes, mosquetons...), 
i log ístics (mapes, llib re s ...) i 
periòdicament s’incrementa el ma
terial, disponible per a qualsevol 
soci. Així mateix, estem disposats a 
assessorar i rebre qualsevo l 
suggeriment per fer, si és possible, 
el tipus de sortida que el soci desitja.

Una de les moltes excursions que el Club ha organitzat durant aquest anys
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Club Ferroviari de 
Caldes de Malavella: 
una mica d’història
El Club Ferroviari de Caldes de 
Malavella organitzarà durant la Festa 
Major (dies 3, 4, 5 i 6 d’agost) una 
exposició sobre dues temàtiques: 
«La tracció Diesel en el món del fe
rrocarril» i un breu recorregut per les 
autonomies. La mostra es farà al 
gimnàs del col·legi Sant Esteve 
(carrer Girona, sense número) i 
l ’horari d’obertura serà de 10 a 14 del 
matí i de 17 a 20 de la tarda. L’entrada 
serà gratuïta.

El dia a dia
Aquesta serà una de les diverses 
activitats que ha organitzat el Club 
Ferroviari de Caldes de Malavella. 
Aquesta entitat va sorgir en motiu 
del 150 aniversari del ferrocarril a 
Espanya. Un grup d’amics aficionats 
al tren van decidir fundar el Club 
amb la finalitat de donar a conèixer 
al públic en general el món del fe
rrocarril. Els dies 3 i 4 d’Abril de 
1999 es va organitzar una exposició 
inaugural que va visitar un nombrós 
públic. Va ser el punt de partida per 
altres exposicions que, des d’aquella 
data , han m ostrat d iverses 
inquietuds del ferrocarril a curiosos 
i interessats en aquest món.
En els seus E statu ts, el C lub 
Ferrovari contempla realitzar altres 
activitats, totes elles culturals, i des 
dels seu inici ha organitzat tres 
Mostres del Col·leccionisme, que han 
servit per apropar col·leccions 
privades dels més variats temes (fi
gures, pins, encenedors, rellotges, 
peluixos, pel·lícules, m inerals, 
bastons, segells, monedes, arracades 
i un llarg etcètera) al públic de totes 
les edats.
Durant l ’agost de 2000, amb motiu 
de la Festa Major de la població, es 
va organitzar una exposició denomi

Les entitats

nada El món del vapor, dins la cual 
es va mostrar al públic una maque
ta de trens de setan ta m etres 
quadrats en escala G, que fou 
l ’admiració dels més de 600 visitants 
que van acudir a la cita.
El Club Ferroviari ha col·laborat 
també en festivitats de fora de la 
població com la Festa Major de 
Franciac el setembre de l ’any 2000 i 
du ran t la Festa M ajo r a la 
urbanització d’Aigüesbones, a l’agost 
del 1999 i del 2000.
El Club Ferroviari de Caldes de 
Malavella us convida a participar

amb la vostra  assistènc ia  a 
l ’exposició de la Festa Major de 
Caldes i a contactar amb nosaltres 
per qualsevol consulta o si us en 
voleu fer socis. La nostra adreça és 
la següent:
C lub F errov iari de Caldes de 
Malavella
Masia Can Bernardí s/n, bústia 999
Urb. Aigües Bones
17455 Caldes de Malavella, Girona
Telf. 972 47 08 67
Web: www.caldesdemalavella.com/
amicsferrocarril
Correu electrònic: talgo@arrakis.es
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Una de les maquetes que hem exposat, amb reproduccions d’edificis de Caldes
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Associació de veïns 
de Franciac
Un any més i ja en són vuit. Fa goig 
de contemplar més de 305 persones 
a l ’entorn de la pista esportiva.
El dia ens va acompanyar: una mica 
de vent feia més suportable el sol 
que queia implacable. Aquell dia no 
ens va caldre anar a la platja per po- 
sar-nos morenets.
Unes estones de ball per pair el dinar 
van servir com a cloenda d’aquesta 
diada. L ’aperitiu va consistir, com 
és habitual, en una missa. I és nor
mal que sigui així, perquè el motiu 
in ic ia l d ’ aquesta festa va ser 
precisament la celebració del 50è 
aniversari de la nostra campana:
El dia 8 de novembre de 1942 
Franciac estrenava campana. Les 
seves antecessores es van destruir 
per fer-ne material bèl·lic durant la 
Guerra Civil. Aleshores, els senyors 
Josep Maria Thió i la seva germana 
Maria, com a padrins de la nova 
campana, la van batejar amb el nom 
de Maria Carme, en honor a l’esposa 
del Sr. Josep Maria. Cinquanta anys 
després, dia per d ia, F ranciac 
com m em orava aquest
esdeveniment.
La comissió de festes va creure 
adient de posar-se a treballar per 
celebrar dignament aquest fet. Una

Germ andat de
Donadors de Sang
Des de la Germandat de Donadors 
de Sang de Caldes de M alavella 
estem organ itzan t les diverses 
extraccions de sang (l’última, el 23 
de febrer de 2001) que es duen a 
terme durant tot l ’any, així com 
a ltres ac tiv ita ts  destinades a 
augmentar el nivell de donacions de 
sang al poble de C aldes de 
Malavella. Entre aquestes, hi ha 
l ’aparició de la nostra pròpia secció 
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missa, una arrossada i una ballada 
de sardanes van aconseguir una festa 
llu ïd a . Poc ha canv iat des 
d’aleshores.
Aprofitem l ’avinentesa per a agrair 
la vostra assistència, desitjar que la 
vostra estada al nostre poble hagi 
estat agradable i demanar-vos que, 
si n’heu gaudit, l ’any que ve repetiu. 
En nom de tots els veïns, gràcies per 
fer-ho possible.
Volem acabar aquest escrit amb 
dues fotografies. La petita mostra el 
mòbil d’aquesta festa. L’altra, la raó 
de la continuació.
Cordialment, Associació de veïns de 
Franciac -  Comissió de Festes

dins de la web oficial del municipi, 
w w w .ca ldesdem alave lla .com /  
donadorssang. Esperem que el gran 
nombre de visites de la web (i aquest 
petit escrit) repercuteixi també en 
aquesta secció i que tot plegat doni 
com a resultat un major coneixement 
de les donacions de sang i sobretot 
un augment en el poble. Una dada 
im p o rtan t és que la m itjan a 
d’extraccions de sang a Caldes de 
Malavella està per sota de la mitja 
de la demarcació de Girona. A més, 
el número d’aquestes ha baixat en

1942 —  1992
8 DE NOVEMBRE

M a  U a m o  M a r t a  d o l U r m e n .  V tn a  a  •*- 
Ca p a rr ò q u ia  d o  t*r a n rlc u .li rem  «1 flti do 
c o n v id a r  a  lo »  no ia *  a  ku» actoa N U f lo *  
aoa. a te n d o  P o n tif ico  • u proeno fm  A a n t l-  
d a d  l ' lo  X I I .  O b lo p o  d o  C o ro n a  a l r .a e m o .
V  UdtzM». U r .  D . Jo o é  G ar& aAA o I n f lé s .  
fo d a l E o  la  d o  E o p a A o l  «1 f .c n o m llo in a u  
P r a o e o  v  P 4 rro c ©  dn  la  in t s m a  ol B o v r -  
r a n d o  D. P o d m  I.a co sta . X A o  1943.

| El programa dels 50 anys de la campana

els darrers temps (211 l ’any 1999 i 
176 l ’any 2000). Tot i això, les 110 
donacions tan sols en la donació del 
febrer passat ens fa ser optimistes. 
Per això us animem a continuar 
exercint aquest acte altru ista i 
generós i us demanem que feu 
extensiu als vostres familiars la idea 
de la importància de les donacions 
de sang, un acte tan simple i, al 
mateix temps, tant important per a 
totes les persones que necessiten 
sang en un moment o altre de la seva 
vida. Moltes gràcies.
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Tot l ’equip al complet

Club de Futbol Sala 
Femení Caldes
A questes són les ac tiv ita ts  
d ’aquesta tem porada que hem 
tancat recentment: Hem participat 
en la lliga catalana de 2 a divisió B 
(hem quedat te rceres), hem 
organitzat el V Torneig de Setmana 
Santa, hem participat en la marató 
de TV3 amb una quina que va 
recaptar prop de 700.000 pts., hem 
fet un dinar de germanor, una jor
nada lúdico-esportiva, amb un 
entrenament entre jugadores i pares- 
col·laboradors i el V Torneig 24 
Hores de Futbol Sala Femení. A més, 
preveiem fer una excursió a Port 
Aventura oberta a tothom. Els 
objectius de la propera temporada 
són guanyar el campionat i pujar de 
categoria, continuar fent tornejos i 
col·laborar en altres actes culturals.

Els dies d ’entrenam ent són els 
dimecres i divendres, de 21:00 a 
23:00 h., al Pavelló Municipal. Les 
noies interessades en entrar en el 
Club poden trucar-nos o anar al

pavelló els dies d’entrenament. La 
nostra adreça és C/Cavalls, n° 12, 
17455, Caldes de Malavella. Els 
telèfons, 972 470968/972 470067 
i el fax, 972 472449.

El Club Voleibol Caldes es va fun
dar el 1997, però moltes de les ju
gadores ja fa uns 10 anys que 
juguem al volei. Durant aquests anys 
hem p a rtic ip a t en d iverses 
competicions. Enguany, vam iniciar 
la temporada amb la copa de tardor 
i recentment hem acabat la lliga.En 
aquests últims mesos hi ha hagut 
molts canvis i moments difícils però

Club Voleibol Caldes
a base d’un gran esforç l ’equip ha 
anat millorant. A principi de tem
porada dominava el pessimisme i la 
falta de resultats va provocar una 
pèrdua de confiança. Posteriorment, 
i després d’un canvi de mentalitat, 
vam anar aconseguint bons resultats, 
que ens van fer augmentar els ànims 
i la confiança. Tot i que hem tingut 
moltes dificultats per reunir-nos

totes un dia a la setmana, i el que 
ens ha costat tirar endavant, hem 
aconseguit d’arribar a les finals ca
talanes, que suposa l ’èxit personal i 
conjunt de tot l ’equip, i la recom
pensa a tants anys jugant. Per últim, 
volem agrair el suport de tota la gent 
que de veritat ha confiat en nosaltres 
(entrenadors, familiars i amics). 
Moltíssimes gràcies.

. -i?':üiinHIHKElMtiti

amb els entrenadors lenc celebrant ía victòria en la final catalana a Girona
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Colla gegantera
Els inicis de la Colla Gegantera es 
remunten a l ’estrena dels gegants 
romans de Caldes, l ’Emília Quirina 
i en Claudi Calderí, durant la festa 
major del 1988 i al seu bateig, l ’ l i  
de setembre del mateix any. Com 
que la colla feia poc que s’havia 
format i faltava encara una mica de 
rodatge, vam començar fent 4 o 5 
sortides a l ’any. Al llarg del temps, 
s’han incorporat a la Colla més gent 
i nous elements d’imatgeria popular 
com els capgrossos romans i el 
cava lle t, a ix í com els gegants 
bizantins dels anys seixanta: la 
Teodòsia i en Justinià, que s’han 
recuperat i restaurat. Una part molt 
important de la Colla és la secció de 
GraJlers Escaldats qu e, amb les gralles 
i tabals amenitzen sorollosament el 
pas dels gegants i capgrossos.

De gira
Així doncs, durant la temporada 
gegantera, portem els gegants, els 
capgrossos, ritmes i música a uns 
v in t pobles de les com arques 
gironines i d’arreu de Catalunya.
En els primers temps, la Colla 
Gegantera organtzava campanyes 
per vendre samarretes, pins, clauers 
i durant el Nadal fèiem la loteria. 
Posteriorment, vàrem redactar els 
estatuts per poder-nos constituir 
com a entitat municipal i rebre una 
subvenció de l ’Ajuntament per po
der co b rir  les despeses dels 
desp laçam ents a les d iferen ts 
trobades.
A part d’això, hem preparat diverses 
activitats per recaptar diners, com 
les sardinades o la Botifarrada, una 
festa que ja és tradicional. La Colla 
també participa en diferents actes i 
festes locals com el Carnestoltes. La 
nostra filosofia és la d ’intentar 
dependre el mínim dels ajuts de fora 
i fer les coses pel nostre compte 
(deplaçaments, roba, material...). 
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El nostre funcionament com a 
entitat és una mica particular ja que 
la seixantena de membres de la Co
lla formem part de la junta i hi 
participem de forma molt activa. De 
fet, som quasi com una família i si 
som a la Colla és perquè volem i ens 
ho passem bé.
Funcionem a través de grups de 
treball que ens repartim la molta 
feina que hi ha per fer. Hi ha els res
ponsables de manteniment, els de 
material, els de gralles i tabals, els 
que coordinen les trobades de la 
temporada i els que s’ocupen del

menjar. Tots aquests grups treballen 
de forma autònom a i tots són 
importants perquè l’entitat funcioni. 
Creiem que aquest repartiment de 
la feina és bo perquè tothom  
s’implica amb la colla i sent que hi 
aporta el seu gra de sorra.
I res més, en el proper número us 
exp licarem  un esdeven im ent 
important que hi va haver el 12 de 
m aig passat, el bate ig  de la 
gegan tona, no només perquè 
augm enta la fam ília  sinó pel 
significat que va tenir l ’acte. Ja us 
ho explicarem!!!
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Associació d’Ikebana 
IKALD

L’Associació d’Ikebana de Caldes 
de Malavella Ikald vol dedicar les 
seves activitats a la promoció i la 
difusió de l ’art japonès de l ’Ikebana, 
el Bonsai i el Suiseki i de les plantes 
i flors decoratives en general. 
Darrera d’aquests noms tan estranys 
hi ha segles de tradició al Japó. 
Volem deixar clar que l ’Ikebana no 
és gens difícil i tothom en pot fer 
partint de la senzillesa i l ’harmonia. 
A Caldes vam començar a aprendre 
Ikebana l ’any 1994. Érem deu 
alumnes i fèiem classes als baixos 
de la rectoria amb l ’escola Ikenobo. 
Des de l ’any 1995 participem cada 
any en una exposició d’Ikebana a 
«Girona, temps de flors». El 1997, 
els «Amics del Bonsai» d’Olot ens 
van dem anar de partic ip ar en 
l ’Ikebana a l ’Exposició que fan cada 
primer de maig i hi hem col·laborat 
cada any.
Des del 1998 fem l ’exposició a San
ta Coloma dins l ’exposició de flors i 
plantes. Per últim, els dies 5 i 6 de 
juny, els organitzadors de la «Fète 
du bonsaï», ens van convidar a par
ticipar en una exposició d’Ikebana 
al Castell de Valmy, a la vila de la

Les entitats

Catalunya Nord d’Argeles Sur Mer. 
El ple municipal de març del 2000 
va acceptar l ’Associació Ikald com 
a entitat amb tots els drets.
El primer semestre d’aquest any 
2001, l ’A ssociac ió  d ’Ikebana 
IKALD ha dut a term e una 
exposició del seus treballs sobre flors 
i plantes, que va tenir lloc del 12 al 
15 d’abril, al local de l ’antic Casino. 
Tots els integrants de l ’associació 
van presentar els seus treballs 
d’Ikebana. En total, 478 persones 
exactam ent van passar per 
l ’exposició; van ser força gent, tot i

que el núm ero podria  haver 
augmentat si les dates no haguessin 
caigut en Setmana Santa.
A part de les exposicions i activitats 
que duem a terme Ikald, també fem 
cursos per ensenyar aquest art 
mil·lenari. Així, impartim un curs de 
Sugetsu, l ’escola més moderna de 
l ’Ikebana, durant tot l ’any. Les 
classes es fan un cop cada mes. 
També, hem ofert aquest any un curs 
d’Ikenobo, la més tradicional de les 
esco les d ’Ikebana, duran t sis 
setmanes, des de febrer i fins a 
Setmana Santa, en el qual es van 
inscriure un total de 20 persones.
El 8 de juny passat va començar un 
nou curset, en aquest cas de flor seca, 
i tenim en preparació, ja per després 
de l ’estiu , un a ltre  d ’herbes 
remeieres i bonsai. Cal recordar que 
el curset d’Ikebana continua durant 
tot l ’any, un cop cada mes.
El nostre objectiu amb aquest article 
és el de donar a conèixer l ’associació 
Ikald a la gent de tot el poble. Així, 
hem fet una mica d ’història de 
l ’associació que ha introduït l ’art 
japonès de l ’Ikebana a Caldes de 
Malavella, i un breu resum de les 
activitats i cursos que hem fet en el 
transcurs d’aquest any, i dels que 
farem en els propers mesos.
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Una bella composició
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H istòria de la 
Parròquia de Sant 
Esteve
La primera notícia documentada de 
la p a rrò qu ia  són les actes de 
consagració  dels tem ples de 
Vallcanera, el 968 i de Franciac, el 
1079, escrits que constaten que el 
terme de la parròquia era més gran 
que l ’actual.
La titularitat de l ’església pertany a 
Sant Esteve, protomàrtir, però a 
l ’entorn de l ’any mil, el patronatge 
era de Santa Maria i Sant Esteve. 
Així consta en l’acta de consagració 
del temple de Franciac: «l'any 1079 
el Bisbe de Girona consagra l'església de 
Sant Mateu i Sant Silvestre de Franciac, 
que es trobava en els term es de la 
parròquia de Santa Maria i Sant Esteve 
de Caldes de M alavella .»  Del 
patronatge de Santa Maria en res
ten els topònims de la Riera i el 
Carrer de Santa Maria.
En els segles XI i XII es va bastir 
l ’actual església romànica de tres 
naus (C a ta lu n ya  R om àn ica. 
V .291.293). En els segles XVII i 
XVIII es van fer modificacions 
im portants que van alterar-ne 
l ’estructura inicial i a principis del 
XVII es va edificar el campanar. De 
les sis pilastres de la nau principal 
se’n van suprim ir les dues més 
properes al presbiteri i es van fer dos 
grans arcs. En un d’aquests hi ha 
encara una columna que fa de base 
i fonament del campanar. A mitjan 
segle es va fer la nova portalada 
renaixentista i la façana va recobrar 
una nova fesomia. En el segle XVTII 
es van bastir les quatre capelles

laterals a banda i banda de les naus. 
L ’any 1695 es va inaugurar un 
retaule que es va cremar, però, 
durant la guerra civil (1936-1939). 
En aquests darrers anys s’ha netejat 
el parament interior i l’enllumenat i 
el presbiteri s’ha reformat segons les 
normes litúrgiques postconciliars. 
A la Festa Major del 1990 es va 
beneir la imatge de Sant Esteve, que 
es va col·locar en la fornícula de la 
façana. Es una imatge tallada a la 
pedra per l ’escultor olotí Modest 
Fluvià i Aiguavella.

L ’any 1999 es van inaugurar les 
dependències de les golfes de la nau 
la te ra l d reta , que acu llen  la 
catequesi i altres activitats. També 
s’ha fet una porta forana que dóna 
accés a la sagristia i a les golfes. 
Dins el terme parroquial de Caldes 
de Malavella hi ha les ermites de 
Sant Maurici (prop de les restes del 
castell citat el 1412), Sant Sebastià 
i Sant Grau, documentada el 1357. 
(J. M. Marqués. Butlletí de l’Església 
de Girona. Annex Guia 1996). 
Emili Bohigas i Vidal, rector.

M ISSES I ALTRES SEVEIS PARROQUIALS
Misses els diumenges i festius a la Parròquia de Caldes Vigília: a les 8 del matí A  les 11
Sant Andreu Salou A  2/4 d>
Misses els dies feiners: Carmelites, Dr. Furest, 35 A  % de 8 del vespre i a les 8 de la ta
Confessions: Dissabtes i vigílies de festa, de 2/4 de 8 a 8 de la tarda. Els diumenges i festius, aban:
L ’església està oberta els dies feiners (durant el m atí de 9 a 1 a la tarda, de 5 a 7)
Despatx parroquial: D imarts ( TeL47.00.40). D e 6 a 2/4 de 8 i d ’l / 4 de 10 a 10
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Associació Cultural Quirina
Qui som?
L’Associació Cultural Quirina està 
integrada per persones d’àmbits de 
coneixement diversos (llicenciats en 
història, mestres, tècnics de turisme, 
llicenciats en història de l’art...), amb 
molta empenta i moltes ganes de 
treballar, voluntàriament, per a una 
fita comuna: el foment i la difusió 
del p a tr im o n i de C aldes de 
Malavella.
Entenem el patrimoni com a una 
realitat integral (arqueològica, artís
tica, etnològica, industrial, natu
ral...) però fem més incidència en 
l ’àmbit del patrimoni cultural. 
Objectius

Dur a terme actuacions al nostre 
poble per:
-Vetllar per la conservació i la 
difusió del patrimoni cultural 
-Treballar per la recerca històrica 
-Promoure el turisme a Caldes de

Malavella
-Elaborar projectes amb finalitat 
didàctica
-Fom entar la partic ipació  dels 
ciutadans en el patrimoni local 
Què fem?

-Oferir el següents itineraris guiats 
pel terme municipal de Caldes de 
Malavella:
-Un passeig per Caldes: Recorregut 
pels racons més emblemàtics del 
nostre poble
-La cu ltu ra  del te rm a lism e : 
Recorregut pels indrets estretament 
relacionats amb l ’aigua i els balnearis. 
Haureu de concertar les visites 
guiades prèviament amb les següents 
persones:
Gerard (616 76 78 64), o amb 
l ’Ajuntament (972 47 00 05) 
-Preparar diverses activitats que 
oferim  p u n tu a lm en t, to tes 
encaminades segons els nostres

objectius.
-Col·laborar en les peticions que ens 
arriben  i estar oberts a altres 
propostes, sempre que ens sigui 
possible.
Qui eren els quirins?

Els quirins, habitants del Quirinal 
(un dels set turons de Roma on es 
trobava el temple del déu Quirí) eren, 
juntament amb els sabins i palatins, 
qui originaren la naixença de Roma. 
El fet interessant i curiós és que l ’any 
1871 es va trobar a les termes 
romanes de Caldes de Malavella una 
làpida funerària del segle II d.C. que 
fa referència a la presència d’aquesta 
tribu al poble.

Associació Cultural Quirina de 
Caldes de Malavella:
Telèfon de contacte: 6167678 64 
(Gerard).

Voluntaris Socials de 
Caldes de Malavella

Al nostre municipi existeix un grup 
de voluntaris del Consell Comarcal 
de la Selva que rea litz em  
intervencions de tipus preventiu, 
terapèutic i de suport a persones que 
de manera temporal requereixen 
d’aquesta petita però important 
ajuda.
Abans però d ’exp licar quines 
tasques els V o lun taris Socials 
portem a terme, i quin és el circuit 
per tal de poder entrar a formar part 
d’aquest grup de voluntaris, ens 
agradaria explicar què creiem el que 
significa el fet de ser voluntaris, i 
quins han estat els motius que ens 
han fet incorporar a aquest grup. 
Actualment som un equip de vuit 
persones de d iferen ts edats,

professions, maneres d’entendre les 
coses, i pertanyents a altres entitats 
socials, però sensibilitzades davant 
les problemàtiques i necessitats 
d ’alguns hab itan ts del nostre 
municipi.
Treballem amb persones que han fet 
una demanda als Serveis d’Atenció 
Primària, i amb les quals tant la 
treballadora com l’educadora social, 
després d ’haver analitzat el cas, 
creuen que podem aportar quelcom 
de positiu i enriquidor tot el grup 
de voluntaris.
D em andes de reforç esco lar, 
a lfab e titzac ió  d ’adu lts ,
acompanyaments i suport a malalts i 
gent gran són totes les intervencions 
(i no són poques) amb les que en 
aquests moments estem implicats 
treballant de manera totalment al
truista.

Per tal de portar a terme un bon 
treball, fem reunions bimestrals, 
perquè pensem que el treball en 
equip és l ’espai idoni per potenciar 
aquestes particularitats i afavorir el 
paper de cadascú. El grup aporta al 
voluntari la informació que en 
qualsevol moment pugui requerir. 
Ens agradaria que vosaltres també 
forméssiu part del grup de voluntaris 
socials; és per això que si esteu 
in teressa ts o in teressades i 
necessitéssiu més informació, podeu 
adreçar-vos físicament o telefonar a 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
(972 47 00 05).
Comptem amb vosaltres!

Voluntaris Socials de Caldes de 
Malavella
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Francesc Mas i Ros
L ’Agrupació de Sardanistes de 
Caldes de Malavella, juntament amb 
les en titats A mics de la Sardana 
Terranostra de Girona i VAgrupació 
Sardanista Francesc Mas Ros de Sils, ha 
orientat les seves activitats d’enguany 
a retre homenatge a la figura del 
Mestre Mas Ros, del qual se celebra 
el centenari del naixement a la vila 
de Caldes.
El mes de febrer s’iniciaren els actes 
programats a Caldes. El primer fou 
m o lt com p lert i amb gran 
participació de caldencs i sardanistes 
d ’arreu: el m atí del dium enge 
començà amb la missa del sardanista 
a l ’església parroquial, en el decurs 
de la qual els nens del Curset de 
Sardanes van fer unes ofrenes 
acompanyats de l’Hereu i la Pubilla. 
Acabada la missa, a la plaça Mas Ros 
s’inaugurà una placa commemorativa 
de gran bellesa, ofrena del poble de 
Caldes al Mestre Mas. Després dels 
parlaments de reconeixement a la fi
gura del com positor, la Coral 
Cantaires de Caldes va interpretar la 
peça “Poble de Caldes”, sardana 
orquestrada per la Cobla Selvatana. 
Seguidament, es va fer una audició 
de sardanes.

Màxima participació
Tots els qui van voler i els convidats 
de les entitats organitzadores van 
participar en un dinar de germanor 
a la Fonda Fabrellas. Després del 
dinar, els esperava gaudir del concert 
al Teatre Municipal. Va ser molt 
emotiu; la participació fou màxima, 
de manera que el local va quedar ple 
de gom a gom. Anècdotes de la vida 
del mestre i dels qui el van conèixer 
acompanyaren les notes de les seves 
sardanes, interpretades per la Cobla 
Selvatana. Així mateix, s’estrenà la 
sardana “Cant”, del compositor Mas 
i Bou, en record de l ’oncle, Francesc 
Pàgina 38

Les entitats 
Agrupació sardanista

Mas i Ros. Creiem que aquesta 
commemoració mereixia enregistrar 
un disc compacte, que es va posar 
a la venda el mateix dia del concert, 
també en forma de casset.

L’Aplec de la sardana
Una altra activitat molt important 
que s’ha fet ha estat el tradicional 
Aplec de la Sardana, que aquest any 
ha arribat a la 52a edició. I, com és 
natural, l ’Agrupació de Sardanistes 
de C aldes de M alave lla  és 
l ’encarregada d’organitzar-lo. Així

doncs, el 13 de maig s’inicià l’Aplec 
amb la cloenda del curset de 
sardanes, activitat que es duia a 
terme els dissabtes a la tarda al lo
cal del Casino. Els participants eren 
15 nens i nenes d’edats entre els 6 i 
els 13 anys, que disposaven de 
l ’ajuda de tres monitors per a assolir 
el coneixement de la sardana. 
Acabada la cloenda del curset, es van 
nomenar l ’hereu i la pubilla de la 
sardana 2001. L ’hereu fou en Pau 
Carreras i Subirana, i la pubilla, la 
Núria Buhigas i Farré.

El president, Sebastià López, presentant l ’homenatge a Francesc Mas i Ros

invinguts

L’Aplec de la sardana va tenir una nombrosa afluència
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Durant el matí, s’inaugurà el local 
social de l ’Associació al carrer Vall- 
llobera núm. 62, i es féu lliurament 
de la placa que la Generalitat dóna 
a les entitats que han superat els 50 
anys, com és el cas de la nostra 
Agrupació.
Les sardanes seguiren fins cap a les 
dues de la tarda, alternan t les 
interpretacions les tres cobles que 
hi participaven: la Ciutat de Girona, 
l ’Amoga i la Cadaqués. Així mateix, 
al matí s’estrenà la sardana “El te
nor enamorat” del mestre andorrà 
Jaume Casadevall.
A les 4 de la tarda començava de 
nou a refilar el cornetí. Novament 
a b a lla r  sardanes fins 
aproximadament a quarts de nou del 
vespre. També s’estrenaren les 
sardanes “Al mestre Mas i Ros” i

Les entitats 

Agrupació sardanista
“Centenari F. Mas i Ros”, dels 
mestres Miquel Tudela i Francesc 
Camps, respectivament.
Dins dels actes programats de l’Any 
Mas Ros, l ’Agrupació va voler 
reconèixer l ’activitat i la dedicació 
dels que han estat presidents durant 
aquests 52 anys. Per aquest motiu, i 
gràcies a la co l·labo rac ió  de 
l ’Ajuntament de Caldes -que va 
encarregar l’encuny d’unes medalles 
dedicades a la “Commemoració del 
Centenari del Mestre Mas Ros”, es 
van lliurar medalles als presidents 
presents i als familiars dels absents. 
Acabades les sardanes de la tarda, 
tots els que tenien prou força per 
continuar podien encara gaudir 
d ’una aud ic ió  a la p laça de 
l ’Ajuntament a 2/4 d’ l 1 de la nit. 
Va ser una nit molt bonica. A mitja

audició, l ’organització va oferir cava 
i galetes als assistents.
Tots els balladors es van reunir com 
ja és habitual i esperat, en una gran 
rotllana per ballar la sardana “Poble 
de Caldes”, del mestre Mas, amb 
repetició i segona repetició, acabant 
amb grans aplaudiments cap a la 
cobla, la Ciutat de Girona.
El 24 de juny va fer-se la Diada del 
Soci, amb un dinar de germanor i 
una Audició de Sardanes al Parc de 
la Sardana, amb la Cobla la Princi
pal de Porqueres.
L’Agrupació continuarà programant 
activitats encaminades tant a gaudir 
de la sardana com a augmentar-ne 
la d ivu lgació i fom entar-ne la 
participació dels nostres vilatans. 
Per això esperem  la vostra  
assistència. Gràcies.
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L’hereu, en Gerard Barnés i la pubilla, la Gemma Bayé

cloure el curset de sardaneslemaií va servir
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La U.E. Caldes ha tancat la tempo
rada amb diversos balanços segons 
les categories. Fem-ne un breu repàs: 
Primer equip: L’any no ha estat 
gaire bo i el penúltim lloc ha implicat 
el descens a Tercera Regional. 
Benjamins: Van quedar quarts del 
seu grup en la primera fase. En la

Les entitats 
Unió Esportiva Caldes
segona, en la lluita pel novè i el 
tretzè lloc, van quedar novens. 
Alevins: Hi ha hagut nens de 3 edats 
diferents i l ’equip no ha estat gaire 
con jun tat. A l fin a l, però han 
començat a funcionar millor. 
Infantils: Han anat de menys a més 
i després de quedar segons, han

pujat de categoria.
Cadets: Ha estat un any difícil. Han 
llu ita t per no quedat ú ltim s i 
finalment ho han aconseguit. 
Juvenils: Temporada regular d’un 
equip que ha anat curta d’efectius. 
Demanem disculpes perquè no 
disposem de cap foto de l ’equip.

L’equip dels infantils
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Les entitats 
Unió Esportiva Caldes

La U.E.Caldes participa 
en el Torneig Mallorca

Una delegació de l ’equip base de la 
Unió Esportiva Caldes va participar 
en el Torneig Mallorca 2001, que es 
va disputar els dies 12, 13, 14 i 15 
d ’abril a la cap ital de les Illes 
Balears. La sortida, segons el respon- 
sab le de l ’equip  base, Jaum e 
Castelló, va ser una experiència 
molt profitosa ja que va servir per 
“cohesionar i augmentar la relació 
entre els entrenadors, els pares i els 
nens” i, alhora, va ser “una forma 
de representar Caldes fora de 
Catalunya”. Els resultats no van 
acompanyar gaire però això és el de 
menys. Expliquem com va anar tot:

Dimecres, 11 d’abril: L ’expedició 
surt de Caldes a les set de la tarda 
direcció Barcelona. Arribats a la 
ciutat comptal, agafen el vaixell i 
surten a les 11 del vespre. Els que 
poden i volen, dormen i els altres 
van seguint el ritme de les onades: 
d’un cantó cap a l ’altre, amunt i 
avall...

Dijous, 12 d’abril: Arribada a Ma
llorca!!! Per sort, avui no hi ha cap 
equip del Caldes que tingui partit. 
Això permet tenir un dia de repòs i 
d’adaptació. Es fa la cerimònia de 
recepció als representants dels 
diferents equips a l ’Ajuntament de 
Palm a de M allo rca . H i ha el 
president de la Federació Balear de 
Futbol, Antonio Borràs del Barrio, 
el tinent d’alcalde de Palma, Gaspar 
Oliver i el tinent d’alcalde de Calvià, 
Antoni Garcías. Al final, intercanvi 
de plaques.

Divendres, 13 i dissabte 14 d’abril:
Els dies de competició!!! El primer 
to rn  és pels ben jam ins que 
comencen em patant contra el

Platges de Calvià. Després, tot i 
avançar-se 2-0 contra el Real Ma
drid -sí, sí, el M adrid!!!-, van perdre 
2-5. En el següent partit van caure 
davant de l ’E.Local per 3-2. En 
l ’últim partit contra el C.F. Patrona- 
to, la U.E.Caldes es va imposar i es 
va fer amb el cinquè lloc.
Els in fantils van ser una mica 
irregulars ja que van perdre el pri
mer i l ’últim partit contra el Sant 
Joseph (1-3) i contra l ’Amposta (0-
4) i es van im posar con tra 
l ’Eulaliense (3-1).
L ’equip de futbol sala estava format 
per noies de la U.E.Caldes i del 
Riudarenes. Tot i no estar avesades 
a jugar juntes, van plantar cara: van 
em patar un p a rt it  con tra 
l ’Independiente (3-3), van perdre 
contra el Platges Calvià (1-5) i van 
guanyar l ’Atlético Paguera (1-0).

A part de la com petic ió , els 
components de l ’expedició van 
conèixer gent i van passejar pels 
carrers de Palma. Aquests són els 
resu ltats dels equips caldencs:

Equip benjamí:
U.E. Caldes-Platges de Calvià: 2-2 
U.E. Caldes-Real Madrid: 2-5 
E.Local-U.E.Caldes: 3-2 
Partit pel 5è i -6è lloc: U.E. Caldes- 
Patronato: 3-3 (5a lloc pel Caldes)

Equip infantil:
U.E. Caldes-Sant Joseph: 1-3 
U.E. Caldes-Eulaliense: 3-1 
U.E. Caldes-Amposta: 0-4

Equip femení:
U.E. Caldes-Independiente: 3-3 
U.E. Caldes-Platges de Calvià: 1-5 
U.E. Caldes-Atco. Paguera: 1-0
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E s de venimen t s 

Diada de Sant Jordi

Sant Jordi de roses, llibres i 
internet

El 23 d’abril passat, com ja és tradició, 
va ser un dia de roses i de llibres, però 
en aquesta ocasió es van organitzar 
dues activitats complementàries que 
van enriquir sense cap dubte tota la 
festiva jornada. Per una banda, el 
grup de pallassos professionals 
Teatre Mòbil ens va obsequiar a 
tothom amb el seu divertit espectacle 
Estrambòtic, al qual hi van assistir 
molts nens, nenes, nois i noies (i 
també grans) que van omplir de gom 
a gom la plaça de l ’Ajuntament de

Caldes de Malavella. L ’acte el va 
organitzar la Biblioteca Municipal 
Francesc Ferrer i Guàrdia i la Mercè, 
la bibliotecària, va ser, de totes totes, 
qui més bé s’ho va passar. Una segona 
activitat va consistir en el Sant Jordi 
2001, una proposta del Centre de Re
cursos Pedagògics de Pineda de Mar 
i les webs Arenys.org i Vilaweb.com, 
i que consistia, entre altres coses, en 
publicar a internet els treballs de Sant 
Jordi (poemes, escrits, dibuixos, etc.) 
dels alumnes d ’escoles de molts 
indrets de totes les zones de parla 
catalana. El Col·legi Públic Sant 
Esteve de va ser una de les escoles

que hi va aportar els treballs dels 
nens, aportant 23 textos, poemes i 
d ibu ixos (alguns dels quals, 
compartits entre diferents alumnes). 
En total, hi van participar uns 3.000 
alumnes de 60 escoles, que van penjar 
813 treballs, van escriure 140 contes 
interactius i van recomanar 115 
llibres. La iniciativa va ser tot un èxit, 
i en podrem gaudir l ’any que ve. 
Podeu veure tots els treballs dels 
alumnes caldencs i els d’altres escoles 
catalanes, de les Illes Balears i del País 
V alenc ià  a la següent adreça 
d ’ in te rn e t: w w w .aren ys .o rg/  
santjordi. Visiteu-laü

Dreedón «wivs.o*ii5antjcrdi/index.htm _£] f a  a
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Bateig de la nova 
gegantona Ceclina
La Colla Gegantera de Caldes de 
M alavella va batejar una nova 
gegantona amb el nom de Ceclina, 
en honor a Santa Ceclina. L’acte va 
tenir lloc el dia 12 de maig, i va tenir 
en tot moment el suport d’una gran 
gentada. Però els protagonistes van 
ser els nens, ja que ells van poder 
firm ar en l ’ im m ens llib re  de 
naixement de la gegantona. A més, 
tots van ser obsequiats amb milers 
de caramels i de petites joguines. 
Finalment, es va cloure la celebració 
amb una xocolatada.

Esdeveniments 

Bateig de la gegantona

Trofeu Agility i monogràfica del gos de muntanya dels Pirineus
Caldes de Malavella va acollir el 18 
de març el II Trofeu A gility, una 
prova d’agilitat per a gossos que la 
Real Sociedad Canina de Espaha ha 
inclòs en el calendari puntuable pel 
C am pionat d ’E spanya. La 
competició consisteix en què el gos, 
guiat pel seu ensinistrador, ha de fer 
un recorregut amb el mínim de 
tem ps i amb el m ín im  de 
penalitzacions possibles, sortejant 
tot tipus d’obstacles, com ara saltar 
una sèrie de tanques, passar pel mig 
d’una roda de cotxe, situar-se quiet 
en una tarima, passar per passarel·les

inestables...
L ’Associació Canina de la comarca 
de La Selva va o rgan itzar  
l ’esdeveniment a Caldes, i un dels 
seus membres, el caldenc Salvi 
Figueras ens va explicar com va anar. 
E nguany, hi ha hagut uns 85 
participants, la majoria de Catalunya 
(hi van participar tots els clubs 
cata lans) però tam bé de, per 
exemple, Saragossa i fins i tot de 
França. Després de la competició i 
per tancar la trobada, l ’Associació 
Canina de la Selva va organitzar una 
altra prova especial amb el suport

de diferents botigues del poble. La 
valoració de la competició és positi
va, segons Salvi Figueras, tant per 
l ’organització, la participació, com 
pel públic (més de 200 persones). 
També, per la col·laboració de 
l’Ajuntament. Finalment, assenyalar 
que L’Associació canina de la Selva 
no descarta organitzar de nou la 
prova l’any que ve després dels bons 
resultats d’aquesta edició.
També cal esmentar la celebració, el 
3 de m arç passat de la XV 
Monogràfica del gos de muntanya 
dels Pirineus.

Els gegants nous, els vells, la gegantona i el llibre de família

accio | Imatge de la XV exposició monogràfica dels Pirineus
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Esdeveniments

El dia 3 de març d’aquest any es va 
ce leb rar, una vegada més, el 
Carnestoltes. Enguany el punt de 
trobada escollit va ser la Plaça 
Amical Mauthausen. Una gran 
gentada s’hi va aplegar, llu in t 
disfresses de tots els colors, formes, 
estils, i representant personatges

Carnestoltes
mítics, superherois del còmic, no- 
identificats... i els més tradicionals, 
com ara p rinceses, b ru ixes, 
infermeres, o adequats als fets de 
l ’actualitat (vam poder veure una 
vaca boja), etc. Quan ja tocaven les 
6 de la tarda, la curiosa comitiva va 
començar el seu recorregut al llarg

de tot del poble. Va baixar pel carrer 
M ajor, a rrib an t a la P laça de 
l ’Església (on tothom es va divertir 
llançan t confetti, fent brom a, 
fotografiant-se...). El final de festa 
va ser al Pavelló M unicipal, on 
tothom va ballar animadament i s’ho 
va passar bé fins ben entrada la nit.
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Agenda

Activitats per a nois i noies
Del 2 de juliol al 3 d’agost, del 7 al 31 d’agost i del 3 al 7 de setembre: Matins de Jocs i Esports, dins les Activitats 
esportives i de lleure Estiu 2001. Ho organitza l’Ajuntament. (Tel:470005)
Del 2 de juliol al 3 d’agost i del 7 al 31 d’agost: Tardes de Jocs i Activitats, dins les Activitats esportives de lleure 
Estiu 2001. Ho organitza l’Ajuntament (Tel:470005)
Del 2 de juliol al 3 d’agost: Matins dels joves, dins les Activitats esportives de lleure Estiu 2001. Ho organitza 
l’Ajuntament (Tel:470005)
Del 2 al 31 de juliol i De l’l  al 31 d’agost: Curset de natació a la piscina municipal per a nois i noies dins les 
Activitats esportives de lleure Estiu 2001. Ho organitza l’Ajuntament. (972 47 00 05)
Del 2 al 31 de juliol i de l’l  al 31 d’agost: Servei d’Activitat Física i Municipal. Quota única i quota de natació.. Ho 
organitza l’Ajuntament. (972 47 00 05)
Del 14 al 22 de juliol: Colònies als Arcs de Santa Pau.
Ho organitza el Centre d’Esplai Sant Esteve
Del 23 de juliol al 4 d’agost: Camp de treball al Castell de St. Maurici de Caldes de Malavella. Ho organitza el Centre 
d’Esplai Sant Esteve amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes, el Consell Comarcal de la Selva i Vichy Catalàn.

Actes de la campanya L’estiu a la fresca, duta a terme per l’Ajuntament
Tots els dissabtes fins el 15 de setembre: Itineraris Guiats Caldes 2001. Visites comentades gratuïtes pel nucli de 
Caldes, que inclouran explicacions dels espais més característics de la vila així com l’explicació de diverses anècdotes i 
llegendes. Sortida, cada dissabte a les 8 del vespre a la plaça de l’església (durada aproximada d’una hora i un quart). 
28 de juliol: Orquestra de Cambra de l’Empordà. A l’Església Parroquial a les 22h. Ho organitza l’Ajuntament.
Del 2 al 7 d’agost: Festa Major. Veieu els programes a part.
De l’l i  al 15 d’agost: Festa Major de la urbanització d’Aigües Bones. Ho organitza l’A.S.E.C. «Aigües Bones»- 
Comissió de Festes
14 d’agost: Revetlla de Santa Maria: actuació del conjunt musical Dry Martini. Ho organitza l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella amb el suport de la Diputació de Girona, dins la Campanya de Dinamització Cultural-2001.
18 d’agost: Memorial Mas Ros: Doble audició de Sardanes. Amb la Cobla Foment de la Sardana Principal d’Olot. A 
la pl/ Mas Ros, a les 22 h. Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella.
22 d’agost: Cinema al carrer:: American Pie. A la rambla d’en Rufí, a les 22:00h. Ho organitza l’Ajuntament de Caldes 
24 d’agost: Música tradicional: «Tralla». A la Plaça de l’Ajuntament, a les 10 del vespre. Ho organitza l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella amb el suport de la Diputació de Girona, dins la Campanya de Dinamització Cultural-2001.
11 setembre, Diada Nacional: Audició de Sardanes. Amb la Cobla Flama de Farners. A la pl/Ajuntament, a les 
22:00 h. Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella.
Del 14 al 16 de setembre: Festa Major de Franciac. Ho organitza l’Associació de veïns de Franciac.
22 de setembre: (Diada de Sant Maurici). Doble audició de sardanes a càrrec de la Cobla Audició de Sardanes 
Lloc: a la placeta de l’Ermita. Hora: a les 12:00h i a les 16:30. Ho organitza: Agrupació de Sardanistes.

Altres activitats
Del 2 al 27 de juliol: Campus de futbol. Ho organitza la U.E. Caldes de Malavella i SportGest3000. Hi col·labora 
l’Ajuntament, el PGA Golf de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva.
Del 27 al 29 de juliol: Excursió a la Vall d’Aran, Sant Maurici i Estany Gento.. Ho organitza el Club Excursionista. 
11 d’agost:: Excursió a la Vall del Bac des de Sant Pau de Seguries. Ho organitza el Club Excursionista.
Agost: 24h de futbol sala. Horari per confirmar. Ho organitza la U.E.Caldes de Malavella.
De l’l i  al 15 d’agost: Acampada a Sau-Collsacabra. Ho organitza el Centre d’Esplai Sant Esteve
Del 23 al 26 d’agost: Ruta pel camí de Ronda. Ho organitza el Centre d’Esplai Sant Esteve
9 de setembre: Excursió per la calçada romana des de Sant Pau de Seguries. Ho organitza el Club Excursionista.
17 de setembre: Comencen les classes del curs 2001-2002 al Col·legi Públic Sant Esteve.
22 setembre, Aplec de Sant Maurici: Doble Audició de Sardanes. Amb la Cobla Ciutat de Girona. A l’Ermita de 
Sant Maurici. Sardanes matí i tarda. Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella.
23 de setembre: Excursió al Canigó. Ho organitza el Club Excursionista.
Passat l’estiu: Curs d’herbes remeieres. Dates encara per concretar. Ho organitza: Associació d’Ikebana «IKALD» de 
Caldes de Malavella. Per més informació: 972 47 08 30 (Anna), 972 47 03 19 (Dolors).
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Els serveis i la demografia
Telèfons d’interès Demografia

Telèfon
CAP Caldes (Dispensari) - Carrer Sant Grau, 23 972 470109 Aquí us oferim l ’evolució de la
CAP Cassà de la Selva 972 463883 població de la nostra vila dels darrers
Servei d’urgències mèdiques 972 463882 dos anys.
Consorci d’ambulàncies 972 410010 / 061 Mes Població
Vigilants Municipals 972 470005 - 619 704546 Novembre 1999 4.072
Mossos d’esquadra 088 (...) (...)
Bombers 085 Octubre 2000 4.274
Telèfon unificat d’urgències 112 Novembre 2000 4.267

Desembre 2000 4.260
Gener 2001 4.276
Febrer 2001 4.283
Març 2001 4.288

AQUAE Revista Municipal 972 470833 Abril 2001 4.311
Altell 107.9, emissora municipal de Caldes 972 471309 Maig 2001 4.313
Ajuntament - Plaça de l ’Ajuntament, 8 972 470005 Juny 2001 4.343
Biblioteca - Arxiu Municipal - Carrer Llibertat, 8 972 472350
Col·legi públic Sant Esteve - Carrer Vall-llobera, 62 972 472344 Gràfica d’evolució
Estació Renfe 972 470080 Període Octubre 2000 - juny 2001
Farmàcia - Carrer Vall-Llobera, 17 972 470096
Jutjat de pau - Carrer Sant Grau, 19, l r 972 470225 4.360 ------------------------ --------------
Llar d’avis - Carrer Sant Grau, 19 972 470405
Llar d’infants - Avinguda Dr. Furest, 6 972 471038 4.330 j
Poliesportiu Municipal 972 472276 1
Sarfa (autobusos) 972 300623
Servei d’aigua (abonat 16.201) - Avaries horari d’oficina 972 202078 4.300 /

Avaries fora d’horari d’oficina 600 292929 ^ c (
Servei d’informació de la Generalitat de Catalunya 012 . _<v y f
Servei de recaptació - Carrer Sant Grau, 19, lr : 972 472009

4.270

Taxi 972 470089 - 608 832660
Web de Caldes 972 470833 4.240

I Ï Z

J S

L’Ajuntament informa:
La regidoria de Turisme ofereix a totes les persones interessades els 
tres pòsters que l ’Ajuntament ha editat amb la intenció de promoure 
turísticament Caldes de Malavella. L’únic que heu de fer és adreçar- 
vos a les oficines de l ’Ajuntament i us els facilitarem. A més, si ho
desitgeu, podeu deixar les vostres dades i us enviarem el material de
promoció turísitca que anem editant a partir d’ara. t o t  l e t n y

www.caldesdemalavella.com
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Meteorologia - les temperatures
Us presentem les temperatures de l ’últim semestre. La mínima absoluta es va enregistrar el dia 26 de febrer, amb 
-6 graus centígrads. En canvi, la màxima absoluta va ser els dies 23 i 30 de juny, amb 35 graus centígrads.

Gener
Màximes:
Extrema - dia 24
Mitjana
Mínimes:
Extrema - dia 9 
Mitjana

21°

15,1°

-5°
3,3°

Febrer
Màximes:
Extrema - dia 22
Mitjana
Mínimes:
Extrema - dia 26 
Mitjana

Març
Màximes:

23° Extrema - dia 23 
Mitjana 
Mínimes:

-6° Extrema - dia 1 
0,7° Mitjana

16,3

4 0

3 5

4 0

3 5

Abril Maig Juny

4 0

3 5

3 0

2 5
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5

0
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-10

29,5°
21,2°

-3,5°
6,6°

Màximes: Màximes: Màximes:
Extrema - dia 24 26° Extrema - dies 28 i 30 34° Extrema - dies 23 i 30 35°
Mitjana 19,9° Mitjana 24,8° Mitjana 29°
Mínimes: Mínimes: Mínimes
Extrema - dia 22 i K> Ln o Extrema - dia 1 1° Extrema - dia 20 9°
Mitjana 5° Mitjana 10,7° Mitjana 13,7°

4 0 4 0

3 5 3 5
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/ —  3 0 ____ /  V
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22
Temperatures facilitades per Josep Barnés (Veïnat de Baix

Meteorologia - les pluges
Les pluges, tal i com s’aprecia a les dades que tenim a la taula situada a sota d’aquestes ratlles, han patit un clar 
descens respecte els anys anteriors (de l ’any 1990 al 2000). En dades totals s’han recollit 90 litres per metre 
quadrat menys que la mitjana. Cal destacar que el gener va ser un mes força plujós però que en contrapartida els 
mesos d’abril i juny, tradicionalment plujosos, han estat molt secs.

Mes Observatori 1 Observatori 2 Mitjanes
Gener ►-i o Cn O 106,0 80,5
Febrer 47,5 43,0 36,5

43,0 40,5 55,5
Abril 12,5 18,0 60,5
Maig 58,5 60,0 62,0
Juny 27,5 29,0 89,0
Total 294,0 296,5 384,0

Gener Febrer 

3 Observatori 2

Març Abril 

— i Observatori 1

Maig

Observatori n° 1: Màrius Nogué (c/Sant Jordi) - Observatori n° 2: Josep Barnés (veïnat de Baix )
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Actualment se sent a parlar molt de 
l ’anorèxia i la bulím ia; semblen 
malalties de moda. Fa molts anys 
en rera no ten ia  sen tit p a r la r  
d’aquestes malalties perquè alguns 
valors de la societat eren molt 
diferents dels d’ara. Un exemple són 
els cànons de bellesa, que en cada 
època i en cada cultura han anat 
variant.
El segle XX és el primer en el qual 
el fet d ’estar prim és símbol de 
bellesa, prestigi i d’acceptació per 
part de la societat. La imatge avui 
dia és fonamental, i no és d’estranyar, 
doncs, que el fet de mantenir-se 
prim a qualsevol preu prengui sentit 
en la cultura actual.
Classifiquem l ’anorèxia com un 
trasto rn  del com portam ent 
alimentari i es caracteritza per una 
pèrdua de pes exagerada, a causa del 
seguiment de dietes extremadament 
restrictives.

Causes
La causa bàsica d ’ aquests 
comportaments és la por intensa a 
engreixar-se. Cal destacar que les 
persones anorèxiques presenten una 
alteració de la seva imatge corpo
ral, i canvia la percepció real del seu 
cos: es veuen més grasses del que 
en realitat són.
D ’altra banda, la bulím ia és un 
trastorn caracteritzat per episodis de 
gran v o rac ita t (m en jar 
compulsivament en un moment 
determinat) seguit de conductes 
p u rgatives (vòm its, lax an ts , 
diurètics, exercici) per contrarestar 
la gran quantitat d’aliments ingerits 
i a ix í co n tro la r el pes. Les 
bulímiques creuen que no tenen 
control sobre la seva ingesta, mentre 
que les anorèxiques consideren que 
en tenen  perfecte co n tro l. 
Principalment deixen de menjar la 
majoria de les vegades perquè volen 
Pàgina 48

La Salut 
L’anorèxia i la bulímia
seguir un règim per perdre uns quilos 
ja que es veuen grasses, o perquè 
han sofert un accident traumàtic: la 
pèrdua d’un ser estimat, un fracàs 
escolar, la separació dels pares, una 
experiència sexual desagradable, una 
rup tura afectiva, etc. L ’efecte 
secundari, doncs, és un 
aprimament progressiu.

Característiques essencials 
de l’anorèxia
1. Rebuig a mantenir un pes cor 
poral mínim normal.
2. A lteració  sign ificativa de la 
percepció de la forma o la mida del 
cos o preocupació excessiva pe r la 
mida del cos.
3. A m enorrea (pèrdua de la 
menstruació) almenys 3 mesos, i en 
el cas dels nois persisteixen els 
genitals infantils.

Símptomes
1. Canvis de comportament: A 
l ’hora de menjar, s’amaga tot el 
menjar.
2. Canvis de personalitat: està irri- 
table, malhumorat/da...
3. Aïllament social: no es relaciona, 
deixa de sortir...
4. Realitza exercici d’una manera 
compulsiva

Signes i símptomes posteriors
1. Es redueix la massa muscular 
(cos esquelètic)
2. Caiguda del cabell (al·lopècia)
3. Fred i palidesa a la pell, pell
resseca
4. Disminució del ritme cardíac.

Característiques essencials 
de la bulímia
1.Menjar en excés.
2. Utilització repetitiva de mesures 
com pensatò ries per a ev ita r  
l ’augment de pes.
3. Menjar de forma compulsiva i

tenir conductes compensatòries 
durant com a mínim dues vegades 
per setmana durant un període de 3 
mesos.

Signes
1. Callositats a les mans per provo- 
car-se el vòmit (ja que es frega amb 
les dents)
2. Antecedents familiars bulímics o 
depressius
3. Antecedents d’obesitat.

L ’anorèxia i la bulím ia són uns 
trastorns m ulticausals (no són 
deguts a una sola cosa). Per una ban
da, em refereixo a la difusió del 
fenom en socia l de la m oda: 
m itjan çan t el m itjan s de 
com unicació com la te lev isió , 
publicitat... I d ’altra banda, als 
factors psico lòg ics i a la 
vulnerabilitat de cada persona.
Fer DIETA és la principal conduc
ta de risc. Es comença fent un règim 
com una conducta normalitzada, 
però si aquesta persona és molt 
exigent amb sí mateixa, perfeccio
nista i obsessiva, pot dur el règim 
fins a l ’ú ltim  extrem  (deixant 
radicalment de menjar).
Un a ltre  facto r de risc és 
L ’ADOLESCÈNCIA. L’edat més 
freqüent d’aparició, que suposa un 
80% del percentatge, és entre els 14 
i els 15. Un 10% pateix anorèxia als 
12 anys i un percentatge similar 
després dels 18 La bulímia apareix 
una mica més tard, als 17 o als 18. 
Així mateix, assenyalar que el fet de 
ser DONA és evidentment un altre 
factor de risc, com a resultat de 
l ’exigència de com ha de ser una 
dona d’avui dia: sense cap errada, 
perfecta en to ts els àm bits i 
situacions (laboral, familiar, social, 
estèticament...) encara que cada 
vegada apare ixen  més casos 
d’anorèxia i bulímia en homes.
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Intervenció
La intervenció en els trastorns 
a lim en ta ris  és len ta  i ap lega 
l ’ assistènc ia  amb d iferen ts 
professionals. Es bàsic establir un 
equip de treball i anar fixant els 
objectius a assolir de forma conjun
ta. En un principi podem destacar 
la importància de l ’obertura de cen
tres de dia (hospitals de dia) on els 
objectius són:
ler- RECUPERAR PES: En tot 
moment la ingesta és controlada. 
2on- RE E STR U C TU R A C IÓ  
COGNITIVA: Canviar les idees 
anorèxiques que té i els models de 
bellesa que creu que són els 
correctes.

La Salut 
L’anorèxia i la bulímia
3er-TE RÀ PIA  FAM ILIAR:
S’intenta que la família pugui ajudar 
a la pacient m illorant les seves 
re lac io n s , sob reto t m illo ran t 
l ’expressió dels seu sentiments i 
comunicació.
4art-REINSERCIÓ SOCIAL DE 
LA PACIENT: Intentar que a la 
sortida de l ’hospital pugui mantenir 
un pes adequat.
El tractament de la bulímia es basa 
en trencar la seqüència EMPASSAR 
COMPULSIVAMENT-VÒMIT. 
S’intenta normalitzar el menjar. 
Tam bé es poden u t il itz a r  els 
hospitals de dia o la consulta priva
da, ja que no és tan perjudicial per a 
la salut. També l ’entorn familiar

haurà de posar de la seva part, 
acompanyant a la pacient, parlant 
amb e lla  etc. En genera l la 
intervenció és molt sim ilar en 
l ’anorèxia i la bulímia, tot i que la 
bulímia no és tan perillosa per a la 
salut. Es molt im portant el fet 
d’informar a la família i a la persona 
de com es troba en cada moment i 
quines seran les intervencions més 
recomanables que se li practicaran. 
Així la família no es mantindrà al 
marge i podrà ajudar en tot moment, 
sentint-se útil i col·laborant en la 
posterior recuperació.
Esther M artínez Avellaneda 
(Psicòloga,
marti@caldesdemalavella.com)

Les plantes 
El gerani (Pelargonium zonale)

El gerani és una planta comuna a 
les nostres terrasses però com tota 
planta necessita uns tractes:

Atencions
El gerani és una planta molt rústica 
que necessita exposicions a ple sol i 
ambients càlids per tenir una pro
longada floració. Es sensible a les 
gelades i requereix terres neutres o 
alcalines. Necessita que el substrat 
estigui ben drenat i no suporta la 
humitat, que provoca l ’ennegriment 
del coll dels troncs i la posterior 
mort. Tot i que no és necessari, 
s’aconsella un adob per afavorir la 
floració.

Reproducció i plagues
La reproducció és molt fàcil, per 
llavors i per esqueixos verds agafats 
de la primavera a la tardor. En els 
últims anys s’ha vist afectat per una 
plaga de papallones d’origen africà 
(Cacyreus marshalli), els cucs de les 
quals s’introdueixen en els troncs

tendres i es mengen la planta des de 
l ’ in te r io r. Es tracten  ta llan t i 
cremant les parts afectades o amb 
insecticides en començar la prima
vera.

Curiositats
El gerani es va introduir a Europa

en el segle XIX i va adquirir gran 
fama com a planta d’interior a 
l ’Anglaterra Victoriana. Avui dia ha 
estat substituït pels geranis de penjar 
(o de balconades) i els denominats 
“gitanillas”.
M aria del Mar Aulet 
Florista
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El gerani, una planta familiar
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El reportatge 

Els JADRIS, uns anys després

Som a la terrassa d’un bar, to
quen les cinc de la tarda i ens 
trobem amb en Josep Bartrina, 
en Josep Vilar i l ’Esgléies, 
components del mític grup 
caldenc JADRIS. “En Perxachs 
no ha pogut venir, tenia 
assumptes a Girona”- ens co
menten-. En Josep Vilar ha estat 
un rodamón musical ja que ha 
tocat a un gran nombre de grups 
diferents i durant molts anys. Ell 
és qui inicia la xerrada:
-Mira, estava jugant a fora al carrer 
i es va acostar l ’avi Xicu - referint- 
se a en Francesc Mas i Ros-, em va 
dir que els havia plegat un saxo i que 
si volia anar a tocar amb ells. Em va 
assegurar que no eren pas difícils, 
els balls. Això era un dimarts o un 
dimecres i el dissabte ja agafaven els 
estris i cap a Massanes a peu.
-Això ens sorprèn. A peu?
-Sí, sí a peu. Sortíem el dissabte al 
matí i tocàvem el ball a la nit. Ens 
quedàvem a dormir i el diumenge 
tornàvem a tocar a la tarda. En 
acabat, au cap a casa.
-Quin fart de viatjar, no?(contesta 
en Josep Bartrina)
-Doncs trigàvem una hora i quart 
ben bé però no tocàvem pas quan 
arribàvem. A més, l’Andreu Mas no 
portava pas el piano a coll; era jo 
qui portava el saxo. Portava el saxo,

el violí i el clarinet a coll.
-Això era la temporada 46-47, 
però quan es form en els 
JADRIS?
-Mira, jo vaig trucar a en Vendrell 
per preguntar-li-ho i no se’n recorda 
ben bé però durant la guerra feien 
ball pels soldats. En aquella època 
es deia IMPERIO i al 43 van 
comançar els JADRIS com a tals. En 
aquella època hi havia tocat en 
Modest de l ’estanc que n ’era el 
representat. L ’Esgléies afegeix:
- 1 en Lluís Ferrer, el bateria, que 
portava aquell dimoni vermell al 
bombo de la bateria”. En Bartrina 
ens dóna una foto: “Això es a

Riudarenes”.
-Quina va ser la formació inicial 
dels JADRIS?
-En Xicu Mas, en Pepet Ferrer (el 
pare d’en Lluís Ferrer) i en Modest 
de l ’estanc eren el ritme, en Narcís 
Vendrell, en Ramos i en Brugada els 
saxos, en Miquel de Vidreres, el 
trompeta, als trombons hi havia en 
Joaquim Coma, l’Ernest Maragall de 
Riudarenes...
A les primeres temporades es 
cobraven 30 pessetes per 
actuació, però els segons saxos, 
diu en Josep Vilar, cobraven la 
meitat. Quant a la temporada 
musical, era de Pasqua fins a

« 1

4

Foto de grup al voltant del piano Com es pot apreciar, cuidaven al màxim la imatge
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El reportatge 

Els JADRIS, uns anys després

Carnaval. Al principi dels 
JADRIS, la veu cantant la 
portava en Narcís Vendrell i en 
Xicu Mas. En Josep Vilar ens 
ensenya una foto de tots els 
components del grup i el seu 
llarg currículum dels molts i 
molt variats grups en els quals va 
tocar, com els Montgrins, els 
Setson... L’Esgléies explica una 
sucosa anècdota:
-L’Emili Brugada, el primer dia que 
tocava, a Cassà, no sabia que es feia 
m itja part i, és clar, comença a 
recollir-ho tot i ens pregunta si no 
recollim. I nosaltres contestem que 
sí, sí, que ja ho farem....
-Per quines comarques us 
movíeu?
-Allà on vam arribar més lluny va 
ser a L leida i T arragona però 
norm alm ent ens m oviem  pels 
voltants... (explica en Bartrina).
-I quina música tocàveu?
-Doncs el que estava de moda en 
aquella època: boleros, tangos, cha 
cha cha... El que es tocava, en defi
nitiva. Fins i tot tocàvem sardanes 
arranjades pel mestre Mas i Ros, 
amb el saxo fent de tenora”.
- Segons les èpoques, devíeu es
tar molts de dies fora, no?
-Ui no, nosaltres teníem altres feines. 
Als JADRIS ens dedicàvem els caps 
de setmana. Màrxavem divendres i

tornàvem diumenge. Era com un 
segon sou, perquè guanyàvem el 
mateix en una setmana al Vichy que 
tocant amb els JADRIS un cap de 
setmana...
-Els JADRIS van existir durant 
gairebé 20 anys, però quina va 
ser l’època de màxima esplendor 
del grup? (Contesten l ’Esgléies i en 
Bartrina):
-Amb la formació de l ’Orquestra 
Maravella, el 1951, vam patir força. 
Dels JADRIS va marxar pràctiament 
tothom, i només van restar dues 
persones. El cop va ser fort però ens 
vam recuperar i en 4-5 anys vàrem 
rem un tar. Es llavors quan va

començar la nostra millor època, que 
va durar fins a inicis dels 60. Van 
ser 5-6 anys realment molt bons...
I així, petant la xerrada, ens vam 
anar assabentant de la història 
dels JADRIS, d’algunes de les 
seves sucoses anècdotes, de la 
gent que hi va participar, de com 
es divertia la gent fa 40 i 50 
anys... En definitiva, una molt 
interessant conversa amb tres 
dels antics components de 
JADRIS, un grup del qual Caldes 
de M alavella se’n sent 
especialment orgullosa, perquè 
és part de la seva història recent, 
una història viva, entranyable.

Els JADRIS, en un dels molts concerts de la seva llarga trajectòria

La música de JADRIS animava tothom a ballar
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Passatemps

Sopa de lletres
Trobeu el nom de les vuit urbanitzacions de Caldes

D C A N S O L A G R O S I I 0 U
I A L L L E N O B R A C N A C R
D I B A I E Y I X Q S A N I T B
A G D E A X O R Z W D I I G O A
L U A I N Y E G M A L X N U F N
B E V I O G K Y N C G B P E E I
U s U A E L I Z E E J F O s S T
L B C L L X P C A N S A L A T Z
C O A O L R A A L T K H T V A A
T N N S O T I N B E L i A A I C
S E G N N O C s V Y D L ç L V I
I s O R G A L O S N A C N L A O
R S S C W A O L c U T O A O L P
U T R K L U T E z I O P R L N I
T A R T U F I I L o D R F I L c
H R U K R A P A L L E V A L A M

Troba l’exacte !!!
Acosteu-vos al màxim que pugueu al número que us proposem. Podeu fer qualsevol tipus d’operació 
(suma, resta, multiplicació i divisió) amb els números que us facilitem però tingueu en compte que
només podeu fer-los servir una vegada i que no us poden sortir decimals 
El número que heu d’aconseguir és el 975
Els números que podeu fer servir són els següents: 5 0 - 1 9 - 1 0 - 7 - 4 - 1

Fés la paraula més llarga !!!
Construiu el mot més llarg amb les deu lletres que us proporcionem a continuació: 
O-L-B-C-I-T-I-B-E-A

Trenca-t’hi el cap
A veure si podeu resoldre aquest problema: Tenim nou ous i una balança de dos plats. D’aquests ous, n ’hi 
ha un que pesa més o menys que els altres. Com us ho fareu per saber quin és aquest ou i si pesa més o 
menys que els altres tenint en compte que només podeu fer servir tres cops la balança?
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El Grup de Turism e de 
Caldes de Malavella

Haig de confessar, ja d’entrada, que 
quan vaig rebre la convocatòria per 
a la presentació d’un grup de turisme 
a Caldes de Malavella, tenia -com 
he tingut sempre- la idea que 
aquest poble està molt lluny de ser 
turísticament atractiu. No vull pas 
dir que no pugui ser-ho, el que dic 
és que, ara per ara, no ho és. 
Vejam..., les termes romanes fan 
llàstima de veure. Ara fa uns vuit o 
nou anys, varen venir un grup de 
joves forans que grataven les pedres 
amb fruïció, que les varen deixar 
pitjor que no estaven i dels quals mai 
més no se n ’ha sabut res. El Puig de 
les Animes ha desaparegut. Les 
glorietes de St. Grau són tancades i 
deixades. Els dos balnearis que hi 
ha clamen a crits una ma de pintura 
i altres remodelacions a les façanes, 
que no sembla pas que es vulguin 
fer, fins que algú no hi prengui mal. 
Els carrers són bruts (el carrer major 
fa abandó) l ’església és tancada. 
Paisatge, com que estem en un clot, 
no n’hi ha. Museus no en tenim. De 
cases modernistes, com a la vinya 
del senyor, hi ha de tot però abunda 
molt més la filigrana de ciment, 
l ’ornament fals i buit que no pas la 
pedra autèntica, ferrenya. De les 
fonts d’aigua calenta, més val no 
parlar-ne.
Un panorama com per no tocar gaire 
campanes i treure-hi gaire suc. Tot i 
amb això, però, vaig anar a la reunió, 
esperant veure alguna sortida, 
algunes idees brillan ts que ens 
obrissin una mica el cel del turisme. 
Esperava tam bé una mena de 
miracle, una participació ferma i de
cidida, d’una vegada per totes, d’un 
gran sector de la societat d’aquest 
poble, un compromís dels estaments 
primer i dels sectors, jovent, entitats, 
grups... Val a dir que no vaig veure 
res de tot això, que els miracles, avui

Articles d’opinió
i aquí, no existeixen.
Les propostes del grup de turisme 
no són res de l ’altre món. Aquesta 
iniciativa, si bé que lloable, a mi em 
sem bla, -i és una ap rec iac ió  
totalment personal- que ha nascut 
morta. Tornem a repetir els mateixos 
errors de sempre. Falten tres coses 
fonamentals: idees, diners i il·lusió. 
Anem a pams:
Encara que a la reunió es va deixar 
c lar que el grup és to ta lm ent 
independent i va ig  sen tir  el 
comentari que sempre s’ha d’acabar 
parlant de l’Ajuntament, jo crec que 
per força se n’ha de parlar, ja que és 
la part més directament implicada i 
se suposa que davant del bé comú, 
l ’Ajuntament, com a representant de 
tots els ciutadans, ha de ser-hi pel 
tros el primer de tots.
D urant etapes de consisto ris 
anteriors hem vist que, amb una 
claredat d’idees que feia por, tant 
bon punt ens aixecàvem un dia sent 
poble industrial, a l ’endemà se’ns 
com unicava que érem  c iu ta t 
dormitori i al matí següent ja havíem 
tornat a canviar i es proclamava als 
quatre vents que érem vila turísti
ca. Algú ha vist mai en aquest poble 
una política clara i conseqüent 
(planificació , inversions, ajuts, 
promocions...) de cap d’aquestes co
ses? Si algú l ’ha vista, si us plau que 
m ’ho digui, perquè a mi se m ’ha 
escapat. Jo, el que més aviat he vist 
és una política de fer proves, d’anar 
passant i de ja veurem a on anem a 
parar.
Aquests nois del Grup de Turisme 
poden tenir molta il·lusió i moltes 
ganes, però això és tot el que tenen. 
No tenen producte. A darrera seu 
no hi ha res. I això ens porta al 
producte estrella de la presentació: 
La pàgina Web de Caldes. Un 
producte magnífic, molt acurat i 
molt ben fet, interessant i sens dubte 
molt útil. Però Internet, amics meus, 
no és res més que inform ació.

Informació pura, més o menys ben 
feta, més o menys interessant i amb 
més o menys colorins i filigranes, 
però informació al cap i la fi. Però, i 
al darrera?
Sem pre he defensat que 
l ’Ajuntament no ha pas de tenir 
idees. Les idees ja les hi portaran els 
altres. El que ells han de fer és 
recollir-les i donar suport a les que 
semblin interessants, sempre que 
siguin pel bé del poble i no del par
ticular.
Per fi, sembla que l’Ajuntament opta 
de manera clara i decidida per fer 
de Caldes un lloc turístic. O així ho 
sembla. O potser perquè és la 
regidoria que mena més fressa, quan 
les altres no es belluguen tant? No 
ho sé. El cas és que si l ’Ajuntament 
es declara partidari de la Informació 
amb m ajúscules i no li fa res 
esmerçar-hi una gran quantitat 
d’esforç i de diners, com és que 
aquest mateix ajuntament pateix 
d ’una manca total d ’informació 
envers els seus administrats? Què 
se ’n sap dels p lens? Q uins 
pressupostos remena? Què pensa 
fer? Q uines idees pensa t ira r  
endavant?
Perquè n ’hi ha de pressupost. O ho 
sembla. I si és així, com es pot 
entendre que tot el pressupost se’n 
vagi en informació i ni cinc en 
inversions? Això és com comprar- 
se un modern i magnífic radiocasset, 
però sense comprar-se el cotxe. La 
despesa dels pòsters és sobrera. 
Com és que a la reunió no es va par
lar ni un moment, ni de passada de 
les termes romanes? Algú s’ho pot 
creure? Algú es pot arribar a creure 
que en un poble termal, en una re
unió de turisme NO es parli de les 
termes? Increïble.
En canvi, es va parlar i molt, del 
golf. Aquí hi ha gustos de tots colors. 
Que dóna nom al poble, és indiscu
tible. Alguns creuen que el golf no 
portarà mai turisme a Caldes i altres
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defensen el co n tra r i. Jo 
personalment crec que sí en portarà, 
però a llarg termini. No pas per ara. 
Aprofitem doncs per arranjar una 
mica el pati. S’han anat a demanar 
diners? A la G eneralitat? A la 
Diputació? Al Consell d’Europa? 
A ltres pobles ho fan. Per què 
nosaltres no?
L’eslògan, pel meu gust, és una 
merda. Sense cap gràcia. I a més a 
més, copiat d’altres llocs. Però com 
que el va fer un tècnic... Per què 
dimonis s’han de pagar les idees que 
ni tant sols són originals, quan el 
grup de turisme va deixar ben clar 
que les donava de franc i segurament 
que serien molt més fresques?
Ja  sé que dem ano massa a 
l ’Ajuntament, però crec que haurien 
de parlar amb les entitats, tenir-hi 
més trobades, procurar-los un local, 
can v iar la p o lít ic a  actua l de 
subvencions, evitar per tots els 
mitjans possibles que la gent vagi 
plegant; ans el contrari, perquè la 
frescor d ’ idees és el més 
recomanable per un poble, encara 
que no pas tot el pes ha de recaure 
sobre l ’A juntam ent. En aquest 
poble li cal més participació a tots 
els nivells: des de les sardanes al 
teatre, del futbol a la festa, i no ho 
acabem tot amb dinars, arrossades, 
sardinades i collonades.
En fi, com el grup de turisme no 
tingui ríiillors idees que les que va 
expressar a la reunió, jo no en veig 
la necessitat. La feina de la Web és 
una meravella, però per aquesta 
feina passen factura i s’ha acabat. 
Pel que fa a l ’A ju n tam en t, 
comencem per les petites idees de 
petit pressupost i anem creixent. 
Posin els bancs a l’ombra, que al sol 
semblen una barbacoa. Netegin les 
papereres o posin-les més grosses, 
canviïn algun contenidor... Busquin 
diners, a on sigui...
Pep Palos, president del Club Ex
cursionista de Caldes.
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Els balnearis de Caldes. 
Expectatives de futur

Fa una colla d’anys que sentim això 
que els balnearis estan de moda. De 
fet és veritat però a hores d’ara ja 
ha deixat de ser una novetat per con
vertir-se en una frase recorrent per 
despistats.
La típica imatge del balneari mig buit 
i amb clientela de la tercera edat s’ha 
transformat. M atrim onis joves, 
famílies senceres, jugadors de golf, 
gent gran, passavolants i d’altres 
emplenen els centres termals. Ja no 
cal estar m a la lt, pots anar-h i 
igualment a descansar, a passar-t’ho 
bé, a fer família, a cuidar-te o perquè 
simplement et ve de gust. Amb tot, 
el resorgiment actual va començar 
més per la disponibilitat de temps 
lliure i de diners per gaudir-ne, que 
no pas per una bona estratègia de 
màrqueting d’aquests.
En una anàlisi més profunda del que 
ens ofereixen els balnearis, ens 
adonem que no hi ha hagut gaires 
innovacions en molts anys.
Pel que fa als serveis termals, es 
realitzen pràcticament les mateixes 
“cures” que a principis de segle. Ens 
faria falta un altre Dr Kneipp que 
ens revolucionés el termalisme. Els 
tractaments de massatges continuen 
en la mateixa línia de sempre per bé 
que molt lentament, i amb por, es 
van introduint noves modalitats. Els 
de bellesa (la gran descoberta dels 
darrers anys) han permès obrir molt 
el ventall de serveis.
Fora dels espais de tractaments, en
cara es troba a faltar una oferta 
paral·lela d’activitats. Segurament 
ajudaria a millorar les estades de 
llarga durada i diversificar la dels cap 
de setmana.
Un dels últims grans encerts, sens 
dubte, l ’ha p ro tago n itz a t la 
restauració . Els clien ts surten 
sorpresos per la gran qualitat de la 
cuina del balnearis. Potser per la idea

preconcebuda que només ens 
deixaran menjar verdura i planxa, o 
que ens faran passar gana. El cert 
és que menjar als balnearis, s’ha 
convertit en un alicient més.
Les espectatives de pu ixança 
d’aquests anys ha de comportar, 
necessariàment, fortes inversions, i 
ben dirigides, per assegurar-nos un 
futur pròsper. Quan la majoria de 
balnearis de l ’estat ja les han fetes, 
a Caldes tot just ens hi posem ara, i 
d’aquella manera.
El V ichy Catalan, que ha viscut 
molts anys de rendes, per fi s’ha 
decidit a reinvertir: una tanca ma
jestuosa, totes les habitacions 
reformades i menjadors nous de 
gran capacitat per convencions (ja 
veurem què diran el clients que en 
busca de la tranquilitat es trobin amb 
una allau de tres-centes persones 
donant guerra).
El Prats i la família Quintana han 
anat introduint lentament, però 
sense sotracs, petits canvis que han 
anat millorant el balneari. Amb tot 
continua necessitat d’una gran refor
ma general que segurament es farà 
esperar fins que es resolgui el procés 
judicial que fa anys que dura amb el 
Vichy. Sense més aigua termal el 
Prats no pot créixer, i el Vichy no 
esta disposat a vendre-els més 
aigua. La llegenda negra que envolta 
les relacions dels dos balnearis tindrà 
un episodi nou ben aviat, al Tribu
nal Suprem . L lavors ja ho 
explicarem en detall.
En definitiva, el futur promet molt 
però no podem badar. Seria una 
veritab le llàstim a no aprofitar 
l ’excepcional moment del sector; i 
és ara i no demà, que Caldes i els 
seus balnearis s’han de posar a 
treballar. Ens ajudaria molt solucio
nar vells problemes que arrossegem 
com és la profunda “enemistat” 
Vichy-Prats, que mai ha permès fer 
estratègia conjunta en bé de tots ; i 
la idea que un tercer balneari seria
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perjudicial (els tècnics en turisme, 
que hi entenen més que no pas tots 
nosaltres, diuen ben clar que tot el 
poble hi sortiria guanyant).
No cal recordar que la Bíblia ja ens 
adverteix que després de set anys de 
vaques grasses, en vindran set de 
vaques flaques, i llavors tot seran 
laments.
Una última pregunta. Tenint-ho al 
costat ? Per què els de casa, els 
caderins i les calderines, no hi anem 
mai al balneari ? No ens fa mal res ? 
No ho necessitem ? En podríem 
continuar parlant, no us sembla? 
Sergi Mir

La independència dels 
mitjans..., millor un altre dia
Avui estava intentant acabar de re
dactar el meu escrit i no em puc 
concentrar: el meu article parla de 
la independència dels mitjans de 
comunicació, però he rebut una 
notícia per correu electrònic que 
m’ha trasbalsat: en Jordi Vendrell ha 
mort, Déu meu no pot ser!, aquesta 
vegada sí que l ’hi han tancat la 
paradeta de veritat. Què farà sense 
el seu MaC, sense l ’internet, sense 
la banda ampla, no pot ser, si sembla 
que va ser ahir que vaig escoltar el 
seu últim programa, el 19 de maig. 
Pels que fa una colla d’anys que ens 
ded iquem  a v iu re  en el món 
d’internet, no del món d’internet, 
(que canvia molt), ha estat un cop 
baix. Lx> Vendrell, com se’l coneixia, 
ha parat el seu MaC i l ’ha parat per 
sem pre, ja no ens posarà més 
context a la vida on-line.
Lo Vendrell, que juntament amb el 
desaparegut recentment Ramon 
Barnils, i en Quim Monzó, van fer 
el mític programa de Catalunya 
Ràdio, El lloro, el moro, el mico, i el 
senyor de Puerto Rico, que per edat o 
oportunitat jo no vaig poder seguir 
mai. Va crear un estil diferent de fer 
ràdio; més tard va engegar el polèmic
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programa de tertúlies variades de 
l ’Orquestra, programa que sí que vaig 
seguir, on ningú es mossegava la 
llengua (ell el que menys). Aquest 
programa a mi personalment em va 
marcar molt. Jo, en aquella època, 
passava moltes hores al cotxe i cada 
dia, de 3 a 4 de la tarda, em trobés 
on en trobés, parava i em disposava 
a escoltar (i dic escoltar, no sentir), 
la ràdio. Aquells debats entre en 
Tísner, la Isabel-Clara Simó, en Ra- 
món Barnils, en Vidal Vidal, i ell 
mateix eren apoteòsics i més d’un 
cop feien saltar guspires dins i fora 
del p rogram a. U na d ’e lles , 
lògicament de fora, va fer callar el 
programa dues vagades. La prime
ra, gràcies a un moviment popular 
que va fer que milers de cartes 
arribessin a la redacció de Catalunya 
Ràdio, va aconseguir que tornés a 
l ’antena, però en la segona ja no va 
ser possible. L ’Orquestra va parar 
per sempre de sonar. Al darrere va 
seguir en Vidal Vidal i les Postres de 
músic, però ja no era el mateix. 
L ’any 1995 va engegar el que és la 
seva última aportació en el món dels 
m itjan s de com un icac ió : em 
refereixo, és clar, a l ’internauta, un 
program a p ioner a tot l ’Estat 
E spanyol, un program a sobre 
internet i les noves tecnologies. 
L ’any 95 ningú no entenia res del 
que parlaven, érem quatre gats que 
escoltàvem un programa en el qual 
hi havia un valencià, en Vicent 
Partal, que ens parlava dels diaris 
e lec trò n ics i de la In fop ista , 
(actualment Vilaweb), i en el qual 
de tant en tant hi participava en Luis 
Àngel Fernandez Hermana, d’En- 
red-ando, explicant nous projectes, 
en Ju an  Jo fra , amb les coses 
tècniques, i molts més. Lo Vendrell 
sempre es va saber envoltar del 
millor, ell que sempre va reconèixer 
que fora del navegador no entenia 
res de res i que era un autèntic 
manargues amb les coses tècniques,

va ser capaç d’ensenyar-nos a molts 
el que era, i és, internet. Ell que amb 
un llenguatge pla, clar i entenedor, 
va fer que estiguéssim esperant 
durant tota una setmana que arribés 
el dissabte a les 3 de la tarda per po
der sentir aquella fressa del mòdem, 
la sintonia del programa i aquella 
frase amb què començava sempre: 
“Hola bona tarda ... aquí ens dediquem 
a posar context a la vida on-line’ . I 
continuava preguntant el dia en què 
estàvem perquè no ho sabia mai. 
En Jordi era, se’m fa difícil parlar 
en passat, un clar exemple del que 
ha de ser la independència 
mediàtica. Possiblement no gaire 
fina ni po líticam ent correcte, 
(paraula molt utilitzada actualment) 
però independent. Sempre recorda
ré el que ens va dir un dia: “jo , quan 
fa ig ràdio, ho fa ig p er  tu, p er  tu, o p er  tu. 
La radio és personal. Només l ’escoltes 
per un jo c  d ’orelles: les teves, mai p er  les 
dels altres”. Ara en fa molts anys 
d’això però amb el temps he anat 
comprenent aquestes paraules. Es 
re feria  a què quant ens hem 
d’enfrontar amb la por de comuni
car, no ho hem de fer mai pensant 
amb el que dirà tothom, sinó amb 
què diria un de sol, i aquest és un 
mateix. Si et fa por dir allò que vols 
dir, millor que no ho diguis.
Jordi, només et dic que donis records 
a en Tísner i a en Ramon Barnils i 
com pte amb les te rtú lie s  que 
organitzeu, no sigui que ara ens 
llampegui per aquí baix. I com diries 
en acabar el programa: “bon share». 
I jo afegiré: Pau, bits i fins sempre. 
Francesc Navarra i Garcia

Nota: Per qüestions d’espai, us 
agrairíem que els escrits que 
envieu no tinguin més de 500 
paraules. Podeu enviar els textos 
a l ’Ajuntament (Plaça de 
l’Ajuntament, 8) o a la següent 
adreça de correu electrònic: 
aquae@caldesdemalavella.com
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