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determinat que la despesa discrecional dels anys
anteriors tenia  una tendència incrementalista que
pot situar actualment  aquest  percentatge encara
en valors superiors. Pel que fa al destí de la despesa,
els subgrups de funció més importants són Cultura,
Educació, Protecció civil i Promoció social.

Els ajuntaments democràtics han intervingut
en molts àmbits d’activitat on, ni tenien una
atribució d’obligacions ni responsabilitats clares
i delimitades ni, per tant, tampoc el finançament
adequat. Un bon exemple en són els serveis de
suport a les famílies: Des de l’educació es fan
escoles bressol, es creen activitats extraescolars,
es proporciona formació per a adults... Des dels
serveis socials s’intenta cobrir una demanda cada
cop més creixent de serveis d’atenció domiciliària,
serveis residencials o d’acolliment temporal. Des
dels serveis territorials s’ordenen els espais del
municipi d’acord amb les necessitats dels habitants.

La conseqüència és: Una gran part de la
despesa no obligatòria que realitzen els governs
locals de Catalunya va destinada a oferir serveis
de benestar a les persones, concepte que és
competència del govern autonòmic. Del volum
agregat de despesa local, el 32% es gasta en cobrir
serveis no obligatoris que els governs locals
presten sense que s’hagi resolt un mecanisme de
finançament adequat. La major part d’aquesta
despesa es destina a Cultura (19,8%), Seguretat i
Protecció civil (19,6%), Educació (13,2%),
Habitatge i urbanisme (10,4%) i Promoció social
(8,6%). Vist tot això és indiscutible que cal un
nou pacte local que defineixi clarament quines
són les competències municpals i al mateix temps
en reconegui la tasca duta a terme per aquests i
doti els governs locals d’un finançament adequat.
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La despesa no obligatòria dels ajuntaments catalans: l’aigua clara i la xocolata espessa

Estem en un moment en què el poder local és un
referent pels ciutadans. Fins i tot sovint se li
imputen unes responsabilitats per les quals no té
competències. Valgui el que a continuació detallem
com a mera reflexió i no com a simple excusa.

Llegíem doncs fa uns dies que la Diputació de
Barcelona i l’Institut d’Economia de Barcelona,
han fet un estudi sobre la despesa discrecional
dels ajuntaments i el seu finançament. Els
ajuntaments estan donant molts més serveis que
els que els són obligatoris per llei però en canvi
veuen clarament restringits els seus canals de
finançament. Aquest estudi ha determinat el valor
total d’aquesta despesa no obligatòria i el seu pes
sobre el pressupost municipal.

L’estudi s’ha realitzat en base al pressupost
funcional dels ajuntaments, determinant per a
cada subgrup funcional, si la despesa era
oligatòria o no en base a la legislació existent i a
la distribució de competències establerta per la
llei de l’estat i la de la Generalitat de Catalunya.
El treball s’ha fet sobre una mostra de 96
municipis catalans en base a la liquidació de l’any
2001. Els resultats són contundents: la despesa
no obligatòria dels ajuntaments l’any 2001 va
ser d’un terç del pressupost municipal (33%)
i representen de mitjana 244,70• per habitant.

Malgrat que l’estudi està basat en el pressupost
de 2001, l’equip que ha realitzat l’estudi, també
va sol·licitar dades als ajuntaments de les
liquidacions prèvies. D’aquesta manera s’ha

Demanem disculpes als vilatans i sobretot a
les entitats per retard en la publicació de la
revista. Procurarem ser més puntuals en els
propers números
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CAP Caldes (dispensari) 972 47 01 09
CAP de Cassà de la Selva 972 46 38 83
Servei d’urgències mèdiques 972 46 38 82
Consorci d’ambulàncies 972 41 00 10

061
Vigilants municipals 972 47 00 05

619 704 546
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Telèfon unificat d’urgències 112
AQUAE, revista municipal 972 47 23 03
Altell 107.9, emissora municipal 972 47 13 09
Ajuntament 972 47 00 05
Oficina de turisme 972 48 01 03
Biblioteca-arxiu municipal 972 47 23 50

Col·legi públic Sant Esteve 972 47 23 44
Estació de RENFE 972 47 00 80
Farmàcia 972 47 00 96
Jutjat de pau 972 47 02 25
Llar d’avis 972 47 04 05
Llar d’infants 972 47 10 38
Poliesportiu municipal 972 47 22 76
Sarfa 972 30 06 23
Servei d’aigua (abonat 16.201)
horari d’oficina 972 20 20 78
horari fora d’oficina 600 29 29 29
Informació de la Generalitat 012
Servei de recaptació 972 47 20 09
Taxi             972 47 00 89/608 83 26 60
Web de Caldes 972 47 23 03

Naixements
Sara Bagudà i Torrent 8-10-2004
Santi Miquel i Coll 13-10-04
Monica Martinez i Cortés 13-10-04
Diana Nicoleta Dan y Dan 20-10-04
Tània Keukenmeester i Barnés 1-11-04
Ainara Serrano i Ramon 13-11-04
Elia Muñoz i Catillo 15-11-04
Bernat Suarez i Domenech 13-12-04
Paula Malpica i Garcia 24-12-04
Emma Pous i Viñals 5-1-2005
Adà Benages i Ugochukwu 15-1-05
Sam Perez i Estrada 31-1-05
Asha Torres i Masa 11-2-05

Defuncions
Henry Paul Ayats 31-10-2004
Agustín Campos Aicart 7-11-2004
Alfonso Chaparro  Guardia 20-11-2004
Pedro Yuste Gonzalez 29-11-2004
Maria Tauler Vilella 1-12-2004
José Brujats Tarrés 22-12-2004
Carme Busquets Riera 10-11-2005

Matrimonis
Juan Menció i Falgueras -  Claudia Solés i Trobat 16-10-2004
Xavier Pararols i Ferrer - Maria Del Carme Jorquera i Gabande 6-11-04
Tomàs Tomas i Rabaneda - Eva Jimenez i Polonio 11-12-04

Mohammed Berrim - Monica Bejiga i Tovar 15-1-2005
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Les pluges
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Les temperatures
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Actes dels plens municipals

Ple extraordinari de 22 de novembre de 2004
1. Proposta del PSC-Progrés Municipal per iniciar els tràmits perquè el paratge de Sant Maurici sigui
de titularitat municipal. Esmenada amb els vots a favor d’ERC i CIU. El PSC es va negar a votar-la.

Ple extraordinari de 4 de novembre de 2004
1. Proposta de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2005. Aprovada amb 6 vots a favor (CiU
i ERC) i 3 en contra PSC)
2. Aprovació inicial del projecte de construcció de l’edifici destinat al nou Ajuntament. Aprovada amb els
6 vots favorables (CiU i ERC) i 3 contraris (PSC)

A 2/4 de 8, visita Teatralitzada Històries de l’Aigua i l’Estiueig que tant d’èxit va tenir l’anterior
temporada turística. Podran conèixer la població de la mà de tres actors de teatre. La visita començarà a
la Plaça de l’Església i tindrà un preu de 3• per persona. Les places són limitades i es repartiran per ordre
d’inscripció. Per a poder fer-ne reserva cal trucar al 972 480103.

Vigília de l'Aplec. Concert de presentació del CD «Refilets de la Selva», a càrrec de la cobla
Ciutat de Girona
-A les 10h de la nit, al Teatre Municipal, Concert de presentació del CD “Refilets de la Selva” a càrrec
de la Cobla Ciutat de Girona.

8 de maig
Programa del 56è. Aplec de la Sardana
-A les 10h del matí, al Parc de la Sardana, sessió matinal de l’aplec amb les Cobles Ciutat de Girona,
Cadaqués i Bisbal Jove. Durant la sessió matinal hi haurà l’estrena de la sardana Joliua Parella de Josep
Coll Ferrando i la Sardana amb macedònia, de Josep Lluís Lopez Alvarez amb músiques del grup
juvenil Macedònia.

Hi haurà també un concurs de colles improvisades i exhibició dels alumnes de la campanya “La Sardana
a l’escola”.

-A les 2 de la tarda es farà un Dinar de Germanor, al Parc de la Sardana (en cas de mal temps, al pavelló
poliesportiu). El preu és de 12• i cal fer-ne la reserva abans del 5 de maig a Perfumeria Pilar, Llibreria
Solés i llibreria Tau. Ingrés directe al c/c de «La Caixa»  núm. 2100 0190 58 0100725657. En aquest cas
s’haurà de recollir el tiquet a la parada d’informació, el mateix dia de l’aplec. Telèfon d’informació: 610
92 41 93.

-A les 4 de la tarda, al Parc de la Sardana, sessió de tarda de l’aplec amb les cobles Ciutat de Girona,
Cadaqués, Bisbal Jove i Foment de la Sardana. Amb l’estrena de les sardanes De la Bisbal a Caldes de
Jordi Paulí i La Plaça dels Polls de Miquel Tudela. Les sardanes de conjunt seran Els Dos Joans de J.M:
Margalef i Girona m’enamora de Ricard Viladesau.

-A 2/4 d'11, a la Plaça de l’Ajuntament, sessió de nit de l’aplec, amb la Cobla Ciutat de Girona amb
refrigeri a la mitja part.

7 de maig



 7

Ple ordinari de 29 de novembre de 2005
1. Proposta de modificació de crèdits al pressupot municipal per a 2004. Aprovada amb 7 vots a favor
(CiU i ERC) i 3 en contra (PSC)
2. Proposta d’aprovació del Programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el procés d’aprovació
del POUM de Caldes de Malavella.. Aprovada per unanimitat.
3. Proposta de delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió recaptatòria d’un ingrés de
dret públic municipal i encàrrec de gestió..
4. Proposta de declarar i inscriure com a Entitat d’Interès Municipal el Club Esportiu Caldes de Malavella.
Aprovat per unanimitat.
5. Proposta de declarar i inscriure com a Entitat d’Interès Municipal el Club Voleibol Joves Caldes.
Aprovat per unanimitat.
6. Moció relativa al Dia Internacional contra la violència cap a les dones. Aprovada per unanimitat.
7. Proposta d’acord en relació a la protecció a les persones depenents. Aprovada per unanimitat.
8. Proposta en relació a: «per un retorn íntegre» dels documents catalans espoliats a Salamanca. Aprovada
per unanimitat.
9. Acceptació d’una subvenció del Departament d’Educació per a la Llar d’infants.

Ple ordinari de 31 de gener de 2005
1. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Malavella a l’Agrupació de Defensa Forestal «Massís
de Cadiretes».
2. Acords en relació a la Junta de Compensació de Can Solà Gros II
3. Acords en relació a la Junta de Compensació de Can Solà Gros I
4. Proposta de verificació del plantejament general vigent en el municipi
5. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes en relació a la proposta d’aprovació del compte
general i compte de recaptació any 2003.
6. Proposta de petició de la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Patronat EE.CC La Salle de
Cassà de la Selva.
7. Proposta de declarar i inscriure com a Entitat d’Interès Municipal el Club Patí Caldes. Aprovat per
unanimitat.

Ple ordinari de 29 de març de 2005
1. Proposta d’aprovació del pressupost general per l’exercici de 2005. Aprovat amb 7 vots a favor (CiU
i ERC) i 4 en contra (PSC-Progrés Municipal).
2. Proposta d’assignació de retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la corporació.
Aprovat amb 7 vots a favor (CiU i ERC) i 4 en contra (PSC-Progrés Municipal).
3. Proposta de declaració d’entitat d’interès municipal de l’Associació de veïns propietaris i residents de la
urbanització Can Carbonell. Aprovat per unanimitat
4. Proposta de declaració d’entitat d’interès municipal de l’Associació de comerç i serveis de Caldes de
Malavella. Aprovat per unanimitat.
5. Convocatòria de subvencions per a entitats esportives. Aprovat per unanimitat.
6. Acords en relació a la Junta de Compensació de Can Solà Gros II. Aprovat per unanimitat.
7. Acord en relació a la gratuïtat de l’AP-7 entre el peatge de Riudellots de la Selva/Aeroport i le sortides
Girona Sud i/o Girona Nord. Aprovat per unanimitat.
8. Proposta d’aprovació definitiva del projecte de l’edifici Ajuntament. Aprovat amb 7 vots a favor (CiU
i ERC) i 4 en contra (PSC-Progrés Municipal).
9. Proposta d’aprovació del plànol de delimitació als efectes de la llei de mesures de prevenció d’incendis
forestals. Aprovat amb 7 vots a favor (CiU i ERC) i amb l’abstenció del PSC-Progrés Municipal.
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S’han aprovat en el ple de març els pressupostos
generals de la corporació per l’any 2005. Del to-
tal pressupostat, 4.713.544 euros,  podem desta-
car a grans trets les següents característiques: en
el capítol de despesa, el 25% es destina a inversió
pública (1.179.210 euros), un altre 25% a
remuneració de personal (1.187.550 euros mentre)
que un 43%  (2.048.364 euros) van destinats a
béns i serveis. Per últim, un 2% (107.000 euros)
van destinats a transferències corrents i un 3%
(156.000 euros) són passius financers. Les
principals modificacions que s’han introduït en
les partides del pressupost de despeses per a 2005,
en relació amb el pressupost anterior, vénen de
l’ampliació de serveis al ciutadà.

Destaquen com a principals inversions, la
construcció del nou edifici que albergarà
l’Ajuntament dotat amb 600.000 euros, la
urbanització de la plaça de la Selva (173.940
euros), l’asfaltat del camí que passa pel cementiri
(64.287 euros), la construcció d’una font que faci
de rotonda a la plaça de Sant Esteve i
l’arranjament i ordenació de la mateixa plaça
(136.883 euros), la dotació d’un punt d’accés
exclusiu a les noves tecnologies a l’edifici de la
biblioteca, l’asfaltat de carrers del municipi
(50.000 euros) als nuclis de Can Carbonell i nucli
urbà, l’adequació de la pista polivalent (7.000
euros), l’adequació del teatre - Cinema Munici-
pal per instal·lar-hi l’equipament adequat (15.000
euros), i la instal·lació d’un semàfor al carrer 11
de setembre que permeti un accés més segur a la
zona esportiva (33.000 euros). En aquest capítol
d’inversions es preveu l’aportació via subvencions
d’un total de 427.323 euros provinents d’ajuts
d’altres administracions, quantitat equivalent  a

un 36,24% del total previst en inversió.
En quant a ingressos previstos en l’any 2005

dins dels recursos ordinaris es reflecteixen les
modificacions de les tarifes. Es consignen també
aquells imports d’ingressos que, en relació amb
les ordenances fiscals vigents, amb la participació
en els tributs de l’Estat i altres factors que
legalment correspongui, es preveu que hauran de
liquidar-se durant l’any. Així doncs, els recursos
més importants vindrien donats en un 40% pels
impostos directes dels quals l’Ajuntament té
potestat recaptatòria, que conformen un total de
1.883.794 euros. A més, 310.00 euros es
recaptarien a través d’impostos indirectes,
855.640 euros vindrien de transferències corrents
rebudes d’altres administracions (19%), 30.000
euros provindrien d’ingressos patrimonials i es
rebrien 427.323 euros en concepte de
subvencions. Es calcula que es recaptaran
706.787 euros pel que fa a les taxes,  preus públics
i altres ingressos i que 500.000 euros més vindran
de la variació de passius financers (prèstecs) per
finançar les inversions.

Enguany el nivell d’endeutament ha
augmentat del 22,4% de l’any passat al 36%. Per
fer front a les despeses s’ha optat per mantenir
els impostos (en la majoria de casos s’incrementen
segons l’augment del cost de vida) i augmentar
l’endeutament de l’Ajuntament a base de la
sol·licitud de crèdits bancaris.

Per últim, les actuacions per als serveis de
l’institut de secundària, el nou dispensari muni-
cipal o la nova connexió de l’abastament d’aigua
van a càrrec dels diferents departaments de la
Generalitat de Catalunya i es preveu que
s’executin en aquest exercici.
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L’Ajuntament aprova el pressupost, que puja a més de 4,7 milions
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Ingressos
Impostos directes:                   1.883.764 euros
Impostos directes:                     310.000 euros
Taxes i altres ingressos:               706.767 euros
Transferències corrents:              855.640 euros
Ingressos patrimonials:                 30.000 euros
Transferències de capital:            427.323 euros
Variacions passius financers:        500.000 euros
Total pressupost:                     4.713.544 euros

Despeses
Remuneració del personal:       1.187.550 euros
Compres de bancs i serveis:     2.048.364 euros
Interessos:                                   34.500 euros
Transferències corrents:              107.420 euros
Inversions reals:                       1.179.210 euros
Variació passius financers:           156.500 euros

Total pressupost:                     4.713.544 euros
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L’Ajuntament ha acceptat la subvenció de 57.950
euros que ha atorgat el Departament d'Educació
de la Generalitat pel finançament de la llar
d'infants municipal pel curs 2003/04.
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Subvenció per a la llar d’infants
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Institut

El Departament de Salut de la Generalitat
destinarà aquest any una partida pel nou
dispensari municipal. S’iniciaran d’aquesta ma-
nera les inversions que el Departament s’ha
compromès amb el municipi per la construcció
d’un nou centre d’atenció primària. Tal com
preveu el projecte de pressupost de la Generalitat
de Catalunya pel 2005, el Departamenr de Sanitat
destinarà un nombre determinat d’euros per a
inversions que s’iniciaran aquest any. Pel que fa
a l’atenció primària, Caldes és un dels municipis
en els quals està previst una inversió pel nou cen-
tre d’atenció primària.
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Inversió del Departament de la
Generalitat pel dispensari

La Delegació d’Ensenyament a Girona de la
Generalitat de Catalunya ha donat el vist-i-plau
a la ubicació del futur institut de Caldes al
capdavall de l’Avinguda dels Països Catalans.
L’equipament entrarà en funcionament el proper
setembre amb la instal·lació d’aules prefabricades
i preveu cobrir en principi el primer i segon curs
d’ESO. L’Ajuntament té la intenció però de
sol·licitar a Ensenyament l’ampliació a mig
termini dels estudis a Batxillerat i a cicles
formatius i la construcció d’un edifici d’obra que
hauria d’ubicar-se en els antics terrenys de Repsol,
a l’entrada del poble.
Els contactes de l’Ajuntament amb la Delegació
d’Ensenyament a Girona arranquen a mitjan de
novembre de l’any passat quan el Delegat Joaquim
Bosch va fer la proposta i es va interessar per uns
terrenys que poguessin acollir l’institut. A aquest

efecte l’Ajuntament ha posat a disposició per a
aquest fi els terrenys esmentats.
Paral·lelament el Consell Comarcal de la Selva
també s’ha interessat, amb la finalitat de facilitar
el transport escolar, que sigui necessari per
traslladar els alumnes.

El terreny en qüestió,  a l’Avinguda dels Països Catalans

Ampliació de la llar d’infants
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La Junta de Govern ha acordat requerir als
propietaris de les finques que estan incloses en el
Polígon P 4 A que presentin el projecte de
reparcel·lació i els han informat que  es pot cons-
tituir l’associació administrativa de cooperació.
Si no és així, l’Ajuntament procedirà a redactar-
ne el projecte.

La junta ha près aquesta decisió atès que,
d’acord amb el que estableix la llei d’Urbanisme
de Catalunya en el seu article num.134, la
presentació dels projectes correspon als
propietaris de finques la superfície de les quals
representi més del 50% de la superfície total
reparcel·lable.

El ple de l’Ajuntament de 12 de febrer de 1991
va aprovar el canvi de sistema d’actuació del
polígon IV substituint-lo pel de cooperació. Amb

Ja està enllestida la rotonda i l’accés a la carrete-
ra Gi V-6741S (que comunica Caldes amb Cassà).
Alhora, s’ha adjudicat el contracte d’obres de

El març passat van començar els treballs que
estan inscrits en el projecte de desdoblament de
la carretera A-2 (l’antiga N-II) en els trams que
van des de la cruïlla del camp de golf  de la PGA
Golf de Catalunya de Caldes i la rotonda de
l’aeroport.

condicionament de l’esmentada carretera en les
fases C i D a l’empresa Rubau Tarrés en subhasta
pública per 1.057.450 euros, IVA inclòs.
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Enllestida la rotonda i l’accés a la carretera de Cassà
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Inici dels tràmits per a l’execució del polígon IV del sòl urbà

la publicació de l’esmentat acord es va entendre
iniciat l’expedient de reparcel·lació. Tots els
propietaris van efectuar renúncia expressa a la
reparcel·lació i el ple de l’Ajuntament de febrer
de 1993 en va declarar la innecessarietat  i es va
inscriure a favor de l’Ajuntament la cessió dels
terrenys de cessió obligatòria.
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Començament de les obres de  la
carretera A-2

Cotxes circulant per la nova rotonda Inici de la carretera que uneix Caldes i Cassà
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L’Ajuntament ha presentat al·legacions al projecte
de desdoblament de la carretera C-35, que afecta
bàsicament Can Carbonell i Santa Seclina. Les
propostes es divideixen en un primer apartat en
què es ressalta la connectivitat ecològica, social i
l’accessibilitat de les cases aïllades, nuclis urbans
i urbanitzacions; i en un segon apartat, que es
centra en suggeriments de millora del traçat.

Pel que fa a la connectivitat ecològica, es re-
clama uns túnels amples (els que es contemplen
actualment són només de 2 metres) que permetin
a la fauna travessar la carretera i establir un co-
rredor ecològic entre el massís de Cadiretes, els

estanys de Sils i la riera de Santa Coloma. Res-
pecte a la connectivitat social i accés al patrimoni
es demana que es respecti el camí del Pelegrí i
que es millorin els accessos a l’Snack Molí de la
Selva, a Can Carbonell (on també es demana que
no se n’afecti la trama urbana), al polígon indus-
trial de Can Cabanyils i facilitar les connexions a
banda i banda de la carretera. També es demana
la col·locació de pantalles acústiques al nucli de
Can Carbonell. Les propostes han sorgit a partir
d’un estudi  encarregat conjuntament pels
ajuntaments de Caldes i de Vidreres i del recull
de les propostes dels veïns afectats.
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Al·legacions al projecte de desdoblament de la C-35
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Debat sobre Sant Maurici

El ple de 22 de novembre va debatre la situació
del paratge de Sant Maurici arrel d’una  proposta
del grup PSC-Progrés Municipal que en va
demanar la compra. La proposta socialista
pretenia, per una banda, crear una comissió que
planifiqués l’adquisició de la titularitat munici-
pal de Sant Maurici i, per una altra banda, la
creació d’una fundació que protegís i fes funcio-
nar el santuari i el seu entorn.
L’equip de govern va presentar una esmena en
què es constatava la feina feta fins ara per
l’Ajuntament, s’apostava per la via del consens a
través de la Comissió de seguiment del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana Municipal i s’invitava
la població a dir-hi la seva en el procés de redacció
de l’esmentat pla.
La proposta socialista presentada inicialment va
ser rebutjada, mentre que l’equip de govern va
aprovar-ne l’esmena que havia presentat.
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Rehabilitació de les Termes

La Diputació de Girona a través del servei de
Monuments de l’àrea de Cultura està realitzant el
projecte de rehabilitació de les Termes Romanes
de Caldes, un projecte que està inclòs dins del
Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de
Catalunya (PUOSC). Des de febrer passat els
tècnics competents de la Diputació de Girona ja
s’han posat en contacte amb el monument per
començar a treballar en el projecte.

Les termes
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L’Ajuntament s’ha adherit a l’Agrupació de De-
fensa Forestal (ADF) Massís de Cadiretes i ha
nomentat el regidor Bernard Ter Heedgde com a
representant de l’entitat. Aquest pas s’ha fet
després que el Consistori s’hagués reunit en
diverses ocasions amb propietaris de boscos de
Caldes que varen creure oportú la integració en
l’ADF. La proposta va ser aprovada en ple per
unanimitat de tots els partits polítics. D’aquesta
manera, el municipi té una nova eina per planifi-
car la gestió i conservació del bosc així com la
prevenció d’incendis.
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Adhesió a l’ADF Massís de Cadiretes

A petició de l’Ajuntament de Caldes de Malavella
el Consorci de les Vies Verdes de Girona preveu
fer arribar la xarxa de Vies Verdes al nostre
municipi. Aquest nou tram, del qual s’està
realitzant un estudi conjuntament amb
l’Ajuntament, connectaria la nostra població amb
el terme municipal de Llagostera on hi ha l’enllaç
amb la la ruta del carrilet d’Olot a Sant Feliu de
Guíxols. L’Ajuntament va mostrar el seu interès
al Consorci per la viabilitat del projecte ja que en
tenir estació de tren el nostre municipi té un po-
tencial turístic molt preuat pels usuaris que fan
servir aquest tipus de rutes.

Aquesta via permetria la connexió amb la ruta
del carrilet, una de les més utilitzades de l’Estat
Espanyol, amb uns 123.000 usuaris. Les vies ver-
des permeten un itinerari relativament llarg, amb
un inici i final que es pot cobrir per etapes. Alhora
que permeten una circulació segura i tranquil.la i
que s’adapta a les necessitats dels diferents usuaris
i fomenta la pràctica de l’esport.

L’Ajuntament ha apostat pels carrils bici a tra-
vés de diverses accions que s’han realitzar a Caldes
darrerament com són els trams de carril bici de
l’avinguda de Catalunya i del carrer de Sant Jordi,
amb la intenció que en un futur es pugui connectar
la zona esportiva municipal i el Canigó sense la
necessitat d’haver d’anar-hi per la carretera amb
la seguretat que això suposarà pels ciclistes. Per
altra banda, es preveu també obrir una connexió
dels  pobles d’interior com Vidreres, Tossa... amb
la resta de la xarxa de carrils bici. Actualment la
regidoria d’Esports estudia juntament amb
l’Ajuntament de Tossa de Mar per connectar els
dos municipis a través de camins rurals
senyalitzats, a través de Santa Seclina.
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Caldes s’integrarà en les Vies Verdes

El ple municipal ha aprovat que el Consell Co-
marcal de la Selva es faci càrrec de gestionar les
multes per infraccions de trànsit comeses a Caldes
així com de cobrar-les. L’Ajuntament ja havia
confiat al Consell Comarcal l’any 1998 la
recaptació de diferents tributs municipals. La
delegació d’aquestes funcions es fa per millorar
l’eficàcia d’aquests serveis que no es poden fer
amb els mitjans materials de què disposa
l’Ajuntament.
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Gestió de les infraccions de trànsit

El ple ha aprovat recentment la declaració com a
entitats d’interès municipal el Club Esportiu
Caldes de Malavella, el Club Voleibol Joves
Caldes, el Club Patí Caldes, l’Associació de veïns
propietaris i residents de la urbanització Can
Carbonell i l’Associació de comerç i serveis de
Caldes de Malavella.
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Cinc noves entitats d’interès municipal
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Un centenar de persones s’han apuntat a cursos
diversos organitzats per l’Ajuntament durant
l’hivern. Concretament, el curset de cuina va con-
vocar 25 persones; el de català, 15; el de balls de
saló, 12; el de música, 40 persones i el de teatre,
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Balanç de diversos cursets d’hivern

Cloenda dels tallers de música
El dissabte 19 de febrer els participants als tallers
de música vàrem fer l’última sessió  amb  portes
obertes.

Durant el primer trimestre i part del segon
d’aquest any escolar la Casa Rosa els ha acollit.

Aquesta iniciativa pretén despertar l’interès per
la música i per altra banda donar la possibilitat
d’iniciar en el llenguatge musical a tot aquell que
estigui interessat, així com oferir un complement
pràctic a aquells que ja cursen música.

Hi ha hagut dos horaris: dissabtes de cinc a
set de la tarda i, dimarts de deu a onze de la nit.

Ha estat un fórmula, creiem que, encertada
en la qual s’ha pogut combinar el joc i l’escolta
activa, el moviment i la pulsació, l’afinació i
l’aprenentatge de noves cançons.

No només s’ha creat un espai per poder fer

música amb  petits i grans  sinó que s’ha intentat
sensibilitzar a les institucions de la necessitat de
crear aquest espai de manera permanent en el
poble i poder acollir als interessats durant tot un
curs escolar.

En la cloenda, després de caminar a ritme de
corxeres, negres i blanques, d’entonar el sol, mi,
do, la i sorprendre el públic amb la interpretació
del  Rap de la Música es va donar pas a l’entrega
de diplomes als participants  per part del Regidor
de Cultura del nostre poble el Sr. Marcel Vila i el
President dels Cantaires de Caldes el Sr. Miquel
Riera

Val a dir que això no hagués estat possible sense
el suport de l’Ajuntament i dels Cantaires de
Caldes, als quals adrecem aquestes paraules
d’agraïment

Assumpta Fontanals i Margarita Viñals

25. Per últim, també s’ha fet un curset de mani-
pulador d’aliments. Fins a l’abril encara es faran
classes del Taller de Teatre, a càrrec de Marc
Ciurana i Natàlia Peries. Tot seguit podeu veure
un repàs dels diversos cursos esmentats.
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Ballant i cantant en el taller de música El grup al complet
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El 19 de febrer passat l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Caldes va organitzar una sortida
cultural al teatre Condal de Barcelona per anar a
veure l’obra Matar al Presidente, plena de situacions
còmiques a les quals ja ens tenen habituats els
actors Paco Morán i Joan Pera. Aquesta sortida
està enmarcada dins de les sortides periòdiques
que s’organitzen conjuntament amb l’Ajuntament
veí de Cassà de la Selva per acostar el teatre de
primera fila a municipis com els nostres
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Sortida de teatre a Barcelona

El curset de cuina Les alumnes, ben atents

Cloenda dels tallers de música

El taller de teatre Exercicis diversos

Cloenda dels tallers de música

Una escena de l’obra
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Havent passat un any és bo fer balanç de com ha
anat el cinema a la nostra població, tant en el
cinema-teatre municipal com al carrer, durant
l’estiu. Malgrat que tant sols fa dos anys que
l’activitat s’ha consolidat, hi ha hagut un auge de
públic bastant important. La freqüència quinzenal
arrencada l’any passat ha consolidat un públic
infantil - juvenil bastant nombrós. L’èxit rau en
la projecció de pel·lícules de primera línia que en
moltes ocasions encara estan en cartellera en els
cinemes de Girona. S’ha creat un hàbit d’anar
periòdicament al cinema, sobretot els diumenges.
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Balanç del cinema 2004: Més de 2.500 espectadors

Caldes acollirà a finals de maig una particular
exposició  anomenada Formes de la naturalesa i de
l’art, una experiència estètica a Caldes de Malavella.
Es tracta d’una mostra de ninots d’òpal -o ninots
de Caldes- que s’acompanyarà amb un seguit
d’obres de bronze de l’escultor Manel Palahí.
L’exposició vol d’aquesta manera unir dos
elements tant aparentment diferents com la mà
de l’home i l’energia de la naturalesa que donen
com a resultat comú formes d’art.
Es demana la participació dels vilatans que
disposin de ninots d’òpal perquè els cedeixin
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Exposició d’art natural i humà
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Els factors que s’han tingut en compte han estat
triar pel·lícules per a joves, durant el cap de
setmana i, sempre que es pugui, en català. Queda
com a assignatura pendent per properes
temporades oferir pel·lícules per a un públic més
general. Durant l’any passat es varen projectar
27 pel·lícules amb un pressupost de 14.000 euros
anuals. L’assistència ha estat de 2.403 persones,
amb una mitjana d’assistència de 89 persones per
sessió. Durant aquest temps s’ha comptat amb el
suport de l’AMPA del CEIP Sant Esteve en el
control i venda de tiquets.

durant uns dies per poder-les contemplar durant
els dies de l’exposició. Per més informació,
contacteu amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

L’equip d’arqueòlegs de la Universistat Rovira i
Virgili de Tarragona endegarà el 9 de maig una
nova campanya al Camp dels Ninots del nostre
municipi. Les importants descobertes de l’estiu
passat fan preveure noves troballes, la més
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L’equip d’Atapuerca torna el mag al Camp dels Ninots

important de les quals seria trobar restes humanes
de les primeres poblacions establertes a Europa.
Per altra banda, l’Ajuntament ha encarregat un
motlle del bòvid trobat l’any passat que preveu
exposar a l’oficina de turisme.

Un ninot de Caldes



 17

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

L’Altell sardanista, a prop dels 200 programes

El programa de ràdio l’Altell Sardanista, que s’emet
els diumenges a les 12 del matí està a punt
d’arribar al programa 200. El magazín que el

segueix, Calida Caldes, s’emet a partir de la 1. Els
dos programes s’emeten a l’Altell 107.6 FM,
emissora municipal de Caldes de Malavella..
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Hivern fred i amb neu

Aquest ha estat  un hivern molt fred.Les
estadístiques de Josep Barnés (veïnat de Baix),
ens diuen que dels 84 dies que comprenen els
mesos de gener, febrer i la primera quinzena de
març, 62 han registrat temperatures negatives,
quan en el mateix període de l’any passat se’n
varen registrar 35. Hi ha hagut 26 dies amb

temperatures inferiors a -5ºC dels quals destaquen
els dies 27, 28, 30 i 31 de gener, que varen regis-
trar -13ºC, -12ºC, -11ºC i -10ºC. La mitjana de
mínimes de gener va ser de -4,1ºC (-0,2ºC l’any
passat) i la de febrer va ser de -2,6ºC (1,44ºC
l’any passat). A més, el 28 de febrer va enfarinar
Caldes amb uns 8 centímetres de gruix.

Els membres de l’Altell Sardanista Els components de Calida Caldes

Paisatge ben emblanquinat Les termes, nevades
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Hola caldencs i caldenques! L’última festa que
vàrem passar va ser la de Carnestoltes i tot just
ens estem recuperant de la de cap d’any! Però la
feina comença ara, quan anem cap a la Festa Major
d’enguany!

Abans de parlar una mica sobre la Festa Major,
us volem fer cinc cèntims dels últims “canvis”.

La nostra Festa coincideix cada quatre anys
amb la de Bescanó i a més aquest any també
coincidia amb la de Maçanet de la Selva. Amb la
bona intenció de celebrar la nostra Festa el millor
possible ( i amb la mínima competència possible
i com menys propera millor), la comissió de festes
conjuntament amb l’Ajuntament de Caldes de
Malavella, mitjançant el nostre regidor de festes,
van decidir anticipar una setmana la Festa Major
de 2005.

Així, en comptes del primer cap de setmana
d’agost, serà l’últim de juliol. D’aquesta manera,
el sopar de germanor es farà el dijous 28 de juliol,
i la festa serà el 29, 30 i 31 de juliol i l’1, 2 d’agost.

Esperem que la nostra festa tingui tant d’èxit
com anys anteriors, i fins i tot molt més!

Una altra cosa: a causa del canvi de dates,
l’orquestra Maravella no podrà actuar a la Festa
Major. Però a canvi ja estem buscant unes
alternatives que esperem que us agradin a tots!

I no s’acaben aquí les sorpreses!!!
Arrel de la importància que la nostra Fira Major

ha agafat en aquestes tres últimes edicions, hem
decidit canviar-la de dates, per tal de fer-la més
gran i, de segur amb la vostra col·laboració, millor!

Ben aviat us n’arribarà mes informació però
de moment podem avançar...

Que la nostra fira serà la Fira de l’aigua i que
serà aquest any 2005, no molt llunyana a la Festa
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Ja s’acosta la Festa Major (Comissió de Festes)

Major! Us hi esperem a tots i totes per fer de la
nostra fira, una fira coneguda i important!

Ara sí, podem parlar de la Festa Major, us
n’avancem quatre coses, així que ja podeu
començar a preparar-vos!:

- Tornarem a tenir baixada de carretons, ja
podeu començar a treballar-los i compte amb els
frens!

-Tindrem «burricada», ja n’heu fet classes?
-Escollirem el nostre hereu i la nostra pubilla,

els nascuts i les nascudes el 1987. Ja podeu
començar a engrescar-vos!

-I moltes activitats més amb la col·laboració
de les entitats i dels voluntaris del nostre poble!

Recordeu que la Festa Major la fem entre tots!
No hi falteu, us hi esperem! Ens acomiadem, fins
ben aviat. Per qualsevol cosa, restem a la vostre
disposició a la següent adreça electrònica:
comissiofestes@caldesdemalavella.com
Comisió de Festes de Caldes de Malavella
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La Fira Major canvia de data igual que la Festa Major
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El pilot caldenc Xavier Amigo participa en el mundial de ral·lis

Els responsables de l’equip Ford Focus WRC han
confiat en l’equip format per Dani Solà i el

caldenc Xavier Amigo perquè competeixin en sis
curses del campionat del món de rallies.

La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya ha premiat la caldenca Laura Bayona
i Reyatós en la 24 ena. edició de l’entrega de les
medalles de l’Esport de les comarques gironines
en reconeixement a una vida treballant de mane-
ra anònima i desinteressada pel nostre esport.

Nascuda a Barcelona l’any 1940, va dedicar-
se de joveneta a la natació. Aleshores va començar
a ensenyar aquest esport a nens i nenes en els
cursets intensius d’estiu. L’any 1979 va
col·laborar en la fundació del Club Natació de
Caldes de Malavella en el qual va desenvolupar
tasques d’entrenadora fins als anys 80. En aquests
anys el Club va participar en diferents campionats
de natació de piscina descoberta com la Copa
Pirineus i la Copa David Moner entre d’altres. En
destaca el fet d’haver quedat campions
provincials de club de piscina coberta.

L’any 1985 comença a participar en l’atletisme

en la categoria de
veterans, en
l’especialitat de cross i
marxa atlètica. Ha
participat en campionats
de Catalunya i Espanya,
d’Europa i del Món i hi
ha quedat entre els
primers classificats. Ha
obtingut, a més, rècords d’Espanya en diverses
categories (45, 50 i 60 anys). També ha estat
campiona de Catalunya en pista coberta i
descoberta, així com també d’Espanya.
Representant a l’equip estatal d’atletisme, va
obtenir un tercer lloc al campionat del món a
Turku (Finlàndia) l’any 1991. Coofundadora i
membre de l’Associació Atlètica Caldes, ara es
prepara per participar en els campionats del Món
que es celebrarà a Donosti  properament.
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Laura Bayona: premi a una llarga vida dedicada a l’esport

Xavier Amigo (esquerra) i Dani Solà. Foto: Ford Pilot i co-pilot amb Carlos Sainz Foto:Ford

Laura Bayona i marit
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125 anys: La recerca d’un local per escola de noies del poble. Pels mesos de febrer i març del 1880,
l’Ajuntament de la nostra vila, presidit per l’alcalde Joan Barceló, acordava el lloguer d’una propietat del
Sr Raurich: la sala sita en la plaza Requena en la cual se había de establecer la escuela pública de niñas. El preu de
l’acord d’arrendament d’aquest espai fou de 100 pessetes en monedes d’or i plata i amb el compromís de
l’Ajuntament de l’època d’ocupar l’espai com a mínim durant tres anys.

100 anys: Els llocs on anaven a votar en temps d’eleccions els caldencs. L’any 1905, sent alcalde
el Sr. Bonaventura Tornabell, es convocaren eleccions a Diputats Provincials, en règim de sufragi censitari
(no tothom podia votar). La 1a.secció es va ubicar al saló de sessions de les Casas Consistoriales (l’actual
Ajuntament). La 2a. secció fou instal·lada a la Escuela pública de niños, que a diferència de l’actual estava,
tal com diu l’acta de l’acord, en la Plaza Pequeña núm.1

75 anys: On eren les antigues presons del poble i l’origen de la façana de l’actual Ajuntament?
Tot comença l’any 1930 quan l’empresa Agua Imperial demana a l’Ajuntament el tancament d’una parcel·la
de la seva propietat en el carrer abans anomenat de San Gerardo, al costat de torroella de Sant Grau que
llavors es feia servir com a presó en unes circumstàncies que no garantien les condicions higièniques per
recloure-hi presos.  Així,  l’Ajuntament, a través del seu alcalde el Sr. Joan Esteve, arriba a un acord amb
Agua Imperial  a través del qual l’Ajuntament renunciava a l’ús d’aquella torre com a presó i permetia el
tancament de l’esmentada parcel·la. Per la seva banda, Agua Imperial  faria les obres perquè els baixos de
l’Ajuntament es poguessin habilitar com a presó. És més, en l’acord es preveié l’embelliment de la
façana de l’Ajuntament, dotant-la de tres balcons en comptes de les finestres existents així com també
construir i facilitar mobles con destino al salón de sesiones y secretaría de este ayuntamiento, mediante la condición
empero, de que dichas obras y moblaje, no exceda de la cantidad de tres mil setecientas pesetas.

50 anys: També estaven de «modificació de Pla General». En aquell temps en el nostre municipi
estaven encaparrats amb una nova ordenació urbana del poble: Nuevo proyecto General de urbanización de la
Villa con el objeto de disponer de un instrumento definitivo al que deban acomodarse cuantos construcciones y edificacio-
nes se levanten en el futuro... i amb la idea de realitzar la gestión urbanística,saneamiento, reforma interior y ensache
de esta villa... L’alcalde, el Sr. Rafael Quintana, al·legava que Caldes era una vila balnearia en la que afluye
o concurren gran número de veraneantes durante la temporada oficial de baños, así como de turistas tanto extranjeros
como nacionales es de imperiosa necesidad llevar a cabo la nueva urbanización proyectada”.

25 anys: S’ampliava els dimarts, l’horari d’atenció al ciutadà en deferència als pagesos. L’any
1980 els primers ajuntaments democràtics feia poc que havien començat a caminar, tot just des de
l’abril del 1979. S’havia de reordenar tot. És més, els ajuntaments s’havien de començar-se a entendre
com un servei al ciutadà. En consonància amb això, l’Ajuntament de Caldes governat pel Sr. Lluís
Comalada disposava el 14 de març de 1980 que els dimarts s’obrissin les oficines municipals en horari
d’atenció al públic de les 9 a  dos quarts de 2 de la tarda en deferència als pagesos, que aprofitaven el dia
per anar a mercat però també per realitzar gestions amb l’administració.
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Plantejament
L’Ajuntament de Caldes de Malavella va acordar
per unanimitat en el ple de juliol de 2003 redac-
tar un nou Pla General d’Ordenació Urbanística
Municipal de Caldes de Malavella. (POUM),
l’instrument d’ordenació integral del territori del
terme municipal de Caldes de Malavella.

Així doncs, transcorreguts molts anys des de
la seva aprovació, es constata la necessitat de re-
visar i adequar el planejament per adaptar-lo a
les necessitats de l’estructura socioeconòmica i
als dèficits i necessitats que planteja el creixement
de la població, com també incloure nous
conceptes urbanístics i mediambientals.

Entenem que és el moment d’ordenar el
municipi amb criteris de sostenibilitat i amb
garanties de futur. Cal definir molts àmbits del
municipi dels quals us parlarem en properes
ocasions. Aquest pla ha de situar en el mapa pri-
mer les necessitats col·lectives i, en funció d’això,
atendre les propostes que s’hi adaptin.

Primers passos
Un cop aprovada la revisió es va contractar per
concurs l’empresa que està dirigint els treballs
(EGI). Un dels primers acords fou la suspensió
de llicències de parcel·lació i edificació en un
àmbit específic corresponent al Pla parcial de
Malavella Park.

El 26 de novembre de 2004 l’equip tècnic que
farà la revisió del Pla General en va fer la
presentació oficial en el Teatre-Cinema munici-
pal davant d’un centenar de persones,  en la línia
de donar a conèixer a la ciutadania tot allò referent
a aquests treballs de planejament. En aquesta
presentació, l’alcalde Miquel Casas va presentar

l’acte tot introduint els motius pels quals
l’Ajuntament ha encarregat la modificació del Pla
General. Seguidament Manuel Herce, membre de
l’equip redactor de la revisió del Pla, va
aprofundir en els pilars fonamentals sobre els
quals es sostenta la futura revisió, alhora que va
fer una introducció sobre la revisió del
planejament. A continuació Emili Amat, advocat
urbanístic, va explicar la llei d’Urbanisme actual.
Finalment, el regidor d’Urbanisme Marcel Vila va
explicar com es desenvoluparà el procés de
participació ciudadana. En acabar, s’obrí un torn
de preguntes als assistents

Comissió de seguiment dels treballs
Per acord de Ple es va acordar crear una Comissió
de seguiment de la revisió del planejament del
nostre municipi que estarà integrada per l’alcalde-
president que també representa el Grup Munici-
pal de CiU, el regidor d’Urbanisme que a  la vegada
representa el Grup Municipal d’ERC, un
representant del PSC-Progrés Municipal que en
aquest cas és el sr. David Lacoma, l’arquitecte
municipal i la secretària - interventora d’aquest
Ajuntament. La Comissió va decidir que de ma-
nera permanent o puntual puguin assistir-hi
aquells assessors que la pròpia Comissió
determini en cada cas.

En quina fase estem del Pla actualment?
L’equip tècnic pluridisciplinar redactor del Pla
General està recopilant les dades  demogràfiques,
econòmiques, urbanístiques, socials, amb ajut
dels nostres serveis municipals per tal de presen-
tar-nos a tots els vilatans una diagnosi objectiva
de com està el nostre municipi. És a dir, estan
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fent, en termes mèdics, una escrupulosa revisió
per determinar de quins mals patim -alguns ja
detectables- quins dèficits tenim, de què anem
sobrats… Es preveu que la diagnosi s’acabi d’aquí
a poc i que es presenti a la població aviat. Serà
l’eina que ens ha de permetre proposar les idees
que volguem plasmar pel Caldes del futur. Després
d’això, un cop presentada la diagnosi, comença
l’etapa de participació ciutadana.

El procés de participació ciudadana – una
corresponsabilitat compartida amb els
ciutadans: formar, informar, recollir i
consensuar
Aquí comença la primera fase del pro-
grama de participació ciudadana que
es clourà amb l’aprovació inicial del
Pla. L’objectiu principal és formar,
informar el ciutadà  i entitats, tot
recollint les aportacions i
suggeriments perquè la revisió del
POUM sigui com més consensuada
millor. Per assolir aquest propòsit és
vital publicitar la informació referent
al Pla. Per això, l’Ajuntament s’ha
proposat tot un seguit de xerrades-
debats temàtics, amb exposicions de
plafons informatius sobre com es
desenvolupen els treballs, de xerrades
a través de l’emissora municipal, de
consultes a través del  web munici-
pal o de bústies de propostes. S’obrirà
també una oficina d’atenció al
ciutadà durant uns dies que s’ubicarà
a la Casa Rosa.

Malgrat que el desenvolupament
i l’execució del Pla General correspon
a l’Ajuntament, sense perjudici
d’això, es pretén que la participació

sigui oberta i que les persones que hi intervinguin
estiguin motivades i hi facin aportacions per bus-
car una visió de conjunt que atengui els interessos
generals del municipi.

I després...
La segona fase de participació esdevindrà un cop
es faci l’aprovació inicial del planejament i els
ciutadans o col·lectius afectats hi presentin les
al·legacions corresponents. Posteriorment se’n
farà l’aprovació definitiva. La informació sobre
com es desenvolupa el Pla General ha de ser
constant en totes aquestes fases.
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El públic assistent va ser nombrós

Un moment de l’exposició
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Liquidacions
S’ha aprovat el reconeixement i liquidació de les
certificacions núm.1 i 2 de les fases II i III de
l’obra del projecte d’equipaments esportius (pis-
ta poliesportiva i coberta), a favor de l’empresa
Busquets Sitjà S.A. La certificació núm.1 ha estat
aprovada per 54.490,98 •  i la núm.2 per
232.863,44 euros.

-S’ha aprovat el reconeixement i liquidació de la
certificació núm.3  de l’obra d’ampliació de la Llar
d’Infants a favor de l’empresa Arcadi Pla S.A.,
per import de 44.779,47 euros

-La junta de govern ha aprovat el reconeixement
i liquidació de la certificació núm.4 (i última) de
l’obra d’ampliació de la llar d’infants per un
import de 101.875,41 euros a favor de l’ empresa
Arcadi Pla S.A.

-Aprovat el reconeixement i liquidació de la
certificació num.6 i última a favor de l’empresa
Mablanc sl. per l’obra d’urbanització del solar de
l’antiga fàbrica Eycam per un import de 25.433,63
euros

-La junta de govern ha aprovat el reconeixement
i liquidació de la certificació núm.2 de l’obra
d’arranjament del camí veïnal de Caldes a Can
Solà Gros passant pel C/ Girona per l’import de
59.158,75 euros a favor de l’empresa Xavier Alsina
S.A.

-S’han aprovat les liquidacions per concepte de
plusvàlua del núm. 04/301 a la 04/610 per un
import total de 168.889,62 euros dels quals ja se

n’han ingressat 104.054,57 per autoliquidació.
S’haurà de procedir al cobrament de les restants
per import de 64.835,05 euros.  També s’ha
aprovat la liquidació del núm. 04/610 a 04/612
per un import de 4.860,37 euros.

Devolucions de fiances
-S’ha autoritzat la devolució de la fiança
dipositada per l’empresa Obras y pavimientos Brossa
S.A. per garantir l’execució dels treballs de
pavimentació d’un tram del Camí de Sant Maurici
entre el nucli de Caldes i el barranc de Can Pla.

-S’ha autoritzat la devolució de la fiança
dipositada per l’empresa Arico Forest S.L. per ga-
rantir l’execució dels treballs de conservació de
la riera de Santa Maria.

-S’ha autoritzat la devolució de la fiança
dipositada per l’empresa Germans Cañet Xirgu S.L.
per garantir l’execució dels treballs de conservació
de les rieres de Santa Maria, de Can Solà,
Llombard, Llandrich i Malavella.

Convenis
-La junta de govern ha aprovat l’annex del
conveni entre el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l’Ajuntament per fer cursos de català
del període d’octubre a febrer del curs 2004- 2005
amb una aportació municipal de 1.331,00 •.

-S’ha signat un conveni entre l’Ajuntament de
Caldes de Malavella i l’Àgencia Catalana de
Certificació per encarregar la gestió del servei de
certificació digital de classe 1 i el servei de
verificació  de certificats.
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Oferta pública
-Es convoca el procediment de selecció per cobrir
definitivament les places de l’oferta pública
d’ocupació per a l’any 2004. S’aprova també les
bases i annexes corresponents a :

-Proves selectives per a la provisió d’un lloc de
treball de funcionaris de carrera Escala
d’Administració General, subescala Auxiliar
administratiu Grup D.
-Proves selectives per a la contractació laboral
indefinida de dos peons.
-Proves selectives per a la contractació laboral
indefinida d’un auxiliar de jardineria.
-Proves selectives per a la contractació laboral
indefinida i fixa de tres places  d’educadores per
a l’escola bressol municipal.

Obres i serveis
-S’ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua
l’elaboració de la documentació tècnica necessària
i procedir posteriorment a la millora de la conca i
neteja dels sediments del llit de la Riera de Santa
Maria en el terme de Caldes de Malavella i
especialment en el tram comprès entre el pont de
la carretera GI-673 i el pont de la RENFE

-S’ha aprovat la proposta d’honoraris presentada
per Enigest SL per a la redacció del projecte de
Camí del Cementiri per un import de 4.650 euros
més IVA.

-L’Ajuntament amplia el servei de neteja que té
contractat aquest Ajuntament a l’empresa
Selmarsa SL que afecta les noves aules de la llar
d’infants municipal els Ninots per un import de
6.741,45 euros

-S’ha aprovat l’oferta de treballs que formula

Miquel Grau-Vicente del Pozo Enginyers S.C. per la
redacció del projecte de llicència ambiental per a
la Llar d’Infants Municipal d’import 2.930,00
euros

L’Ajuntament dóna suport a la Campanya per re-
clamar el retron dels Papers de Salamanca
promoguda per la Comissió de la Dignitat.

-S’han aprovat les quotes individuals definitives
per les obres d’urbanització dels carrers Sant Jordi
i Joan Maragall que pugen a 89.443,03 euros
d’acord amb el document annex, on es determi-
nen també els subjectes passius (propietaris), base,
quotes, pagaments anticipats i liquidació a pagar.

Subvencions
L’Ajuntament ha acceptat l’ajuda econòmica per
part de la Diputació de Girona per finançar l’obra
d’adequació de l’entorn de la Muralla de Caldes i
obres d’ampliació de la llar d’infants municipal.

L’Ajuntament ha acceptat l’ajuda econòmica de
30.651 euros concedida per la Diputació de
Girona per finançar l’obra del projecte de camí
veïnal de Caldes a Can Solà Gros passant pel
carrer Girona.

L’Ajuntament ha acceptat l’ajuda econòmica
d’import 1800 euros concedida per a la Diputació

123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890



 25

de Girona per finançar l’organització d’un pro-
grama d’activitats per a la població (escola
esportiva, gimnàstica, ioga, natació...)

En exercici de les competències que li vénen
dictades la Diputació de Girona va instaurar l’any
2000 una partida destinada a l’adquisició de fons
documental per a biblioteques per tal de
col·laborar en l’eixugament del  dèficit en el seu
fons. Enguany a  la nostra biblioteca municipal li
han adjudicat 5.177 euros amb destinació a
l’adquisició de fons documental a les biblioteques.
.
La diputació de Girona ha acordat atorgar a
l’Ajuntament de Caldes de Malavella dins l’àmbit
de Cooperació Municipal “ Fons de Subvencions”
per al finançament d’actuacions diverses de
competència municipal per a convocatòria de
l’anualitat 2005 la quantitat de 41.247 euros.

Nous equips audiovisuals a la biblioteca per a ús
polivalent en diferents actes: ja es disposa enguany
de càmera digital, càmera de vídeo i d’un projector
visual per gravar i reproduir com a material de
suport activitats que es celebren en el municipi
per un import de 2.265,29 euros). Aquest mate-
rial ha estat subvencionat dins el programa d’ajuts
d’equipaments a biblioteques per part de L’Àrea
de Cultura de la Diputació de Girona.

La junta va aprovar l’aportació màxima de
1.800,00 euros a les despeses i col·laboració de
la Marató de TV3 d’enguany i va atorgar una
subvenció de 627,96 euros a la Comissió de
Festes del barri de Sant Grau per a la celebració
de la festa d’ enguany.

L’Ajuntament ha acceptat la subvenció de 50.000
euros atorgada mitjançant Resolució del Conseller

de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, de data 2 de setembre de 2004,
corresponent a la convocatòria per finançar la
redacció de planejament, feta pública per l’Ordre
PTO/106/2004 de 5 d’abril.

Noves adquisicions biblioteca
la biblioteca municipal s’ha subscrit al diari el
Periòdico de Catalunya e la seva edició feta en
català el preu per aquest any serà de 273, 32•

Amics del Club Natació
El 18 de desembre passat es va fer una trobada
d’amics i simpatitzants de l’antic Club de Natació
de Caldes de Malavella. L’acte va consistir en la
projecció d’un vídeo on sortien imatges de les
competicions, excursions, actes i festes que
organitzava o en què participava el club i es va
cloure amb un piscolabis per a tots els assistents
pagat per l’Ajuntament.

Estudi sobre les necessitats dels  joves
L'Ajuntament de Caldes de Malavella, arrel de la
feina feta per l’equip de treball de joventut, ha
encarregat un estudi sobre el jovent de Caldes
que pretén en primera instància recollir totes les
activitats, programes i actuacions que es fan en
el nostre municipi encarades al jovent tant des
de l’Ajuntament com des d’altres organismes i
entitats. En una segona fase es contactarà amb
els mateixos joves, institucions públiques i
entitats per analitzar la situació actual dels joves.
La redacció de l’estudi ha de servir per orientar
l’Ajuntament sobre les polítiques de joventut que
hauria d’endegar l’Ajuntament.
Per fer l’informe es fomentarà la participació de
les parts implicades per la qual cosa es faran en-
trevistes personals, grups de treball i taules
participatives.
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De moment, 30 entitats i col·lectius de la nostra
vila s’han adherit al Manifest en defensa del paratge
de Sant Maurici però es tracta d’un procés obert i
esperem que ben aviat en siguem encara alguns
més. Aquest manifest i totes les adhesions seran
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Les entitats es movilitzen per reclamar la recuperació de Sant Maurici

Manifest en defensa del paratge de Sant Maurici

Tots els pobles tenen el seu indret màgic i el de Caldes és,

sense cap mena de dubte, Sant Maurici. A banda de ser un

reconegut centre de devoció popular i suposat origen del

“cognom” de la nostra vila, Malavella, aquest lloc és la

font de nombroses llegendes molt arrelades a la nostra

tradició (l’Hereu Riera, La Mala Vella,...) i jaciment historico-

arqueològic i geològic de valor reconegut.

Tot això ajuda a augmentar l’estima de tots per aquest

indret però, de ben segur, un dels principals atractius de

Sant Maurici ha estat el fet d’haver actuat com el gran parc

forestal del nostre poble. La gent del voltant de les Gavarres

acudeixen a Els Àngels, els del la Vall d’Aro a la Font

Picant o a Pedralta, els del voltant de Santa Coloma a

Farners o Argimon i els de Caldes, Vidreres i rodalies a

Sant Maurici.

Des del segle XIV, amb l’abandó del castell, la seva

capella esdevingué un santuari per la gent dels voltants i

deu ser des d’aquelles dates tant reculades, o potser abans,

que els caldencs hi pugen cada 22 de setembre. En tot cas,

no podem pas entendre la nostra Festa Petita sense totes

aquelles colles dinant repartides entre les clarianes del bosc

d’aquesta finca i menys encara amb la popularitat que ha

tornat a assolir aquests últims anys en part gràcies a algunes

entitats i gent que, a títol individual, treballen per engrandir-

la. Tot i tractar-se d’un dia feiner per la gent que estudia o

treballa fora de Caldes, tothom fa mans i mànigues per a

ser-hi.

Fa uns 160 anys la bona voluntat d’uns quants

propietaris del nostre poble va ajudar a mantenir aquesta

tradició impedint que la finca passés en mans d’algú de

fora, però ara les coses s’han enredat molt i sembla com si

ningú vulgui o sàpiga com ensortir-se’n. En aquest últim

lliurats a l’Ajuntament per tal de fer palesa la
nostra preocupació envers la situació que pateix
Sant Maurici. Esperem que aquesta acció serveixi
per encoratjar els nostres representants municipals
a actuar d’una forma valenta i decidida.

any n’hem sentit de tots colors: el fet de no poder celebrar

la missa dins l’ermita perquè diu que amenaça ruïna, les

últimes declaracions al diari... fins i tot, aquests dies corre

la veu que està a punt de canviar d’amos.

Amb aquest manifest, les entitats que aquí signem,

volem donar a conèixer el que creiem que hauria de ser

Sant Maurici i com ens sembla que s’hauria d’aconseguir.

En primer lloc, el paratge de Sant Maurici ha estat fins ara

i ha de continuar essent un espai de lliure accés, un racó

d’espiritualitat i de recés però també un lloc d’esbarjo i

divertiment en contacte amb la natura. Però cal actuar abans

no sigui massa tard i és per això que creiem que la solució

més viable, que no l’única, és la gestió de tota la finca per

un ens públic mitjançant compra o qualsevol altre tracte

que s’arribi amb els qui en aquests moments en pretenen

la propietat.

Més d’un cop hem sentit a dir:

I quan ho tinguem què en farem? És ben clar; mantenir-

ho, protegir-ho i potenciar-ho mitjançant una gestió res-

ponsable, les idees no les acabarem pas.

I qui ho farà? Doncs creiem que ho ha de fer un

organisme de nova creació, diem-ne fundació o patronat,

que s’encarregui de vetllar pels interessos de tots i que

estigui format per les diferents institucions implicades

(Ajuntament, Parròquia, certes entitats del poble...).

I no en tenim prou amb l’ermita i el castell? Doncs no,

Sant Maurici és un tot, una finca indivisa, una casa, una

ermita i un castell que no tenen sentit sense l’entorn natu-

ral que els envolta.

A mitjans segle XIX la gent de Caldes, més o menys

ben organitzats, van saber protegir aquest indret, ara, ja

entrats al XXI, ens ho deixarem perdre?

Amics de Sant Maurici
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Balanç de l’any passat

Usuaris:  Destaquem  l’increment d’assistència a
sala i d’usuaris que utilitzen el servei d’internet.

Préstec de documents: Es fa evident la nova
concepció de la biblioteca com a lloc relacionat
amb l’oci, reflectit en el gran augment del préstec
d’audiovisuals, tant CD com DVD. També és
important l’increment del préstec de llibres.

Nous carnets d’usuari: Des de setembre de
2003 hem fet més de mil carnets. No som tants
com els socis del Barça però Déu-n’hi-do.

Activitats: Amb molta participació, sobretot les
infantils. Us agraïm l’assistència i la complicitat.

Préstec:  Veieu el rànquing de llibres, CD i DVD:

Novel·la: 1- Brown, Dan- El Código Da Vinci
2- Bucay, Jorge- Cuentos para pensar
3- Ruíz Zafón, Carlos- La Sombra del viento
4- Bucay, Jorge- Amarse con los ojos abiertos
5- Barley, Nigel- L’Antropòleg innocent
6- Moore, Michael- Estúpids homes blancs

CD: 1-Estopa- ¿La calle es tuya?
2-R.E.M.- The Best of REM
3-Bebo Valdés- Lágrimas negras
4-Club Súper 3- Superclubitresifiu!
5-Offspring- Conspiracy of one
6-Diana Krall- All for you

DVD: 1- Johnson, Tim- Simbad la leyenda de los siete
mares
2- Trueba, David- Soldados de Salamina
3- Harry Potter i la cambra secreta
4- Makhmalbaf, Mohsen- Kandahar
5- Glatter, Lesli Linka- Amigas para siempre
6- Teo i Pau juguen
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Agenda

Us presentem les activitats previstes pels propers
mesos. Són l’espectacle Tríplex enmarcat en les
activitats de Sant Jordi  que tant èxit ha tingut
entre la mainada en els últims anys i, per altra
banda, més contes.
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Novel·les i llibres de no-ficció

-
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Novetats

-Aristarain, Adolfo - Martín (Hache)
-Arcand, Denys - Las Invasiones bárbaras
-Coen, Joel - El Gran Lebowski
-Kon, Satoshi - Perfect Blue
-Wang, Wayne - Smoke
-Erice, Víctor - El sur
-Gaviria, Vícor - La Vendedora de rosas

-Bonet, Maria del Mar - Amic /Amat
-Quintana, Gerard - Les Claus de sal
-La Carrau - Qin bon bori
-Serrano, Ismael - Principio de incertidumbre
-Santiago, Josele - Las Golondrinas etcétera
-Presuntos implicados - Postales
-Interpol - Antics

-Arcade fire - Funeral
-The kills - Keep on your mean side
-The libertines -  The libertines
-Offspring - Ignition
-Green Day  - American idiot
-Hill, Lauryn - MTV unplugged
-The platters - The best of The Platters

-Feliu Llansa, Ponç- L’Any que va ploure cendra
-Fontserè, Carles- París, Mèxic, Nova York
-Sala, Toni- Rodalies
-Baulenas, Lluís-Anton- Per un sac d’ossos
-Esponellà, Núria- Travessia
-Sierra i Fabra, Jordi - La Pell de la revolta

-Edwards, Jorge- El Inútil de la familia
-Perry, Anne- Marea Incierta
-Waters, Sarah- Besar el vellut
-Lehane, Dennis- Plegarias en la noche
-Bucay, Jorge- Cuenta conmigo
-Armstrong, Lance- Viure cada segon
-Marina, José Antonio- La Inteligencia fracasada

DVD per a adults -Corcuera, Javier - La Espalda del mundo
-Pons, Ventura - Amic/Amat
-Kar-Wai, Wong - Deseando amar
-Cardoso, Patricia - Las Mujeres de verdad tienen curvas
-Burton, Tim - Big Fish
-Van Sant, Gus - Elephant
-Pons, Ventura - Actrius
-Nolan, Christopher - Memento

CD
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Discos (disponibles a la biblioteca)

Quimi Portet. La Terra és plana (pop-rock) L’ex-membre de El Último de
la Fila ens torna a regalar un dels seus discos personals i curiosos. Aquí s’hi
repeteixen els seus textos surrealistes, el seu peculiar sentit de l’humor i la seva
forma particular de cantar-parlar. Destaquen una encertada versió de Wendy dels
Beach Boys i la divertida Rius de Babylon de Bony M. No us defraudarà. Albert
Torrent (atorrent@caldesdemalavella.com)

Sanpedro. La porta estreta (rock) Els guanyadors de concurs Sona9 de l’any
2002 demostren que la música en català està en plena efervescència. A l’estil de
Glissando* i Mishima, Sanpedro ens ofereixen un pop-pock fràgil, amb veus
allargassades, ritmes lents, sons ampul·losos, ambients espaials i lletres initmistes
que es mouen entre el desencís i l’esperança d’un demà millor. I diuen que pre-
paren nou disc! Atraveix-t’hi! Albert Torrent (atorrent@caldesdemalavella.com)
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La primera temporada a l’oficina de turisme (de
juny a desembre) ha acabat amb un total de 1.145
visites. Consultant l’estadística final de visitants
en podem conèixer les característiques,
procedència, motivacions, informació
demanada...
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Balanç de la primera temporada
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Cal destacar 584 visites de persones residents
a la població, ja sigui per temes de turisme,
informació o per tal d’inscriure’s a alguna de les
activitats programades per l’ajuntament
(esportives, tallers varis, informació)...Només un
24% dels restants s’allotgen a la població. França,
Alemanya i Holanda són els països d’on provenen
més visitants estrangers.

Un 85% de les consultes són referents a la
població, d’altres referents a la comarca i en me-
nor grau de la província. El següent gràfic mostra
l’evolució de les visites  tenint en compte que
durant el novembre i desembre hi va haver dos
períodes de vacances del personal.

Actualment s’està començant a treballar amb
la propera temporada d’estiu, planificant
d’activitats, millorant el material informatiu,
organitzant la nova campanya de visites guiades
per escolars; la primera campanya per a grups de
jubilats i moltes altres novetats entre les que cal
destacar les primeres jornades gastronòmiques de
la cuina termal.

Enguany i després de l’èxit de l’Any Gaudí
2002 i l’Any Dalí 2004, Turisme de Catalunya ha
decidit que l’Any 2005 sigui l’Any de la
Gastronomia. És, per aquest motiu, interessant
organitzar les primeres jornades gastronòmiques
a Caldes que estaran relacionades amb la Cuina
Termal. S’ha escollit aquesta tipologia de cuina
perquè és un element diferenciador de la població
i encara no s’ha potenciat a les comarques
gironines. Tots aquells qui desitgin fer arribar les
seves propostes poden fer-ho directament a l’oficina
de turisme o bé a la regidoria responsable.
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Ja hi som. Ja hem arribat al 10è aniversari de
l’Escola Esportiva. Són molts els nens/es,
monitors, mares, pares, avis... que ens heu
acompanyat al llarg d’aquest temps. Molts records,
emocions i un sac ple de vivències. Hem anat
creixent any rera any, incrementant el nombre de
participants i alhora de grups. Hem consolidat 2
itineraris-seccions esportives que es complemen-
ten amb l’oferta d’altres entitats locals -voleibol i
bàsquet- que participen els caps de setmana en
els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC),
repartits en 7 equips.

Al llarg d’aquests 10 anys hem estat arreu del
Principat; al Vendrell, en les dues edicions de les
MiniOlimpiades Benjamins de Catalunya, a Salou,
a la Festa d’Inauguració dels JEEC i en Fases
Nacionals de Bàsquet, a Andorra en sortides de
cap de setmana, a la Seu d’Urgell en dues fases
nacionals de bàsquet i voleibol, al Palau Sant
Jordi, a Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú,
l’Hospitalet de l’Infant...

No se’ns ha resistit gairebé cap activitat ja que
hem patinat sobre gel, hem fet caiac, descens en
ràfting, virolles amb quads, baixades en tirolina i
rappels agosarats, escalada, tir amb arc i hem
trepitjat la neu (tobogans, raquetes, esquí de
fons...). Hem assistit a l’exhibició dels Harlem
Globetrotters a Girona, a partits de bàsquet de
l’ACB, de voleibol de la Superlliga. Hem participat
en les trobades de promoció de minivoleibol arreu
de Catalunya, al Ludibàsquet de Vidreres... Hem
viatjat fins a Maó per fer-hi una estada de cap de
setmana i hem acollit una colla d’infants
menorquins fruit de l’intercanvi entre l’EE Caldes
i el CD Alcazar de Maó. Vam apostar fort per fer
unes colònies i fins ara en portem 6 edicions que
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10è aniversari

apleguen un centenar de nens/es en les darreres
sortides i enguany hem fet el 3r Sopar de Nadal
amb Ball de Gala. L’estiu passat vam rebre el
reconeixement de la UCEC com a millor entitat
esportiva nacional l’any 2004.

Tot això, i més, és el que han donat de sí
aquests 10 anys d’Escola Esportiva.

Temporada 04/05
L’Escola Esportiva aplega 115 participants
d’entre 4 i 3 anys repartits en 8 grups a càrrec de
9 educadors entre monitors i coordinadors. A
continuació fem un balanç de la marxa de l’àrea
esportiva i social des de l’inici de curs:

Àrea esportiva: A punt de començar el darrer
trimestre  i mentre els més petits que s’estrenen o
estan en els primers nivells de l’Escola Esportiva
prenen confiança i seguretat en els seus
moviments i s’ho passen d’allò més bé amb els
jocs, els més grans encaren la recta final de les
competicions assimilant el treball tècnic i tàctic
de les sessions d’entrenament. Hi ha 4 equips de
bàsquet i 4 de voleibol en competició.

L’equip aleví masculí de bàsquet
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Àrea Social: Amb el que porten de curs hem fet
les següents activitats:
-El 3r Sopar de Nadal amb Ball de Gala, amb
115 participants de 8 a 16 anys. Es va fer
conjuntament amb els noies/es del CE Caldes i
el CV JOVES, ex-alumnes de l’Escola. Els nens/
es de 4 a 7 anys van fer el Caga Tió.
-L’11 de febrer vam rebre la visita dels jugadors
del Casademont Girona; Albert Sàbat i Pere
Capdevila en una activitat conjunta amb el CE
Caldes. També es va fer una sortida al partit
Casademont-CB Granada el 13 de febrer

Nous Projectes:
-Les Colònies de l’E.E. Caldes, el 29 i 30 d’abril,
i 1 de maig de 2005, per a totes les edats
-Un intercanvi amb infants francesos, proposat
per l’USEP i l’UCEC*, per a nens/es de 9 a 12
anys que es farà al Llenguadoc-Rosselló (a la
Catalunya francesa) els dies 2, 3 i 4 de juny. Es
faran diferents esports com rugby, tambourin i
sandball així com activitats recreatives i de
descoberta de l’entorn.
(*) La UCEC és la Unió de Consells Esportius de Catalunya i

l’USEP és una entitat francesa semblant al la UCEC.

L’equip benjamí de bàsquet L’equip infantil B de Volei
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La infància d’un nen a Caldes (1924-1936). Quarta part

Als deu anys, al 1934, començava la meva
adolescència fora de Caldes, a Girona, a casa de
la meva àvia Rosa, la mare del meu pare, la qual
acollia a dispesa al carrer Ciutadans, un grup
d’estudiants dels pobles del voltant de la ciutat.
Allà ens hi vàrem estar en Jaume, el meu cosí, i
jo, fins que el pare va decidir traslladar la família
a Girona al carrer Croada, nº4 (Albareda), en vis-
tes del Pont de Pedra.

Anàvem a l’institut situat al capdamunt del
carrer de la Força on vaig conèixer el Sr.Marcel
Santaló que em va introduir al raonament ordenat
amb la claror de la lògica matemàtica. Altrament,
vaig veure l’altra cara fosca de la vida amb
l’angúnia i terror que m’inspirava el mossèn que
ens feia estudiar de memòria les lliçons de religió.
Em feia pujar a la tarima, m’asseia davant seu i
ell, des de l’altra banda del pupitre, em feia la
pregunta mentre em mirava inexpressiu, remullant

amb delectació la ploma al tinter, esperant una
falla del pardalet que havia caigut a les seves
urpes. Quan jo volia contestar, quedava tan aterrat
que amb prou feines em sortia un balbuceig de
mots tot rellegint el programa que tenia tremolós
a la mà i repetint la pregunta: -Pruebas... de la exis-
tencia de Dios... Pruebas... de... mentre anava veient
com la ploma deixava el tinter, es detenia un
instant esperant la meva resposta... i, lentament,
molt lentament, s’acostava al quadern de notes,
per començar traçant amb delectació un zero
perfiladament rodó mentre que a aquell sant baró,
se li dibuixava a la comissura dels llavis un
somriure del tot mefistofèlic, Jo crec, encara ara,
que, si existeix el dimoni, podria molt ben ser que
me l’hagués topat a l’institut en forma de
professor... Quan s’acabava la classe, l’àngel sal-
vador en forma de bidell, l’inefable Boni, amb la
boina a la mà, treia el cap per la porta pronunciant

les paraules del nostre alliberament:
-Es la hora señor profesor.

Llavors, el 19 de juliol de
1936 va esclatar la Guerra! Des de
casa estant em varen quedar
gravades imatges de barbàrie i
destrucció, com uns pianos llançats
a l’Onyar o la foguera feta amb una
pila de mobles i d’imatges
religioses al davant de l’església del
Sagrat Cor al carrer Albareda de
Girona. Les classes a l’institut del
carrer de la Força es varen
reprendre. Aquells dies se’m va des-
pertar una fal·lera per la il·lustració
gràfica... Dibuixava els acudits o
escenes viscudes queEl bidell Boni anunciant l’hora d’acabar la classe
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espontàniament sorgien a classe, la majoria
protagonitzats pel professor. Tot ho ironitzava am
el meu llapis i aquells dibuixos els feia passar de
l’un a l’altre per sota el pupitre amb el consell de
fer-los passar... No me’ls varen tornar mai i alguns
eren requisats pel mateix professor el qual se’ls
quedava dissimuladament. Fins i tot vaig fundar
una revista mecanografiada amb una màquina
d’escriure petita i vella. Jo era el guionista, direc-
tor, productor i, sobretot, n’era l’il·lustrador.
Només vaig editar 2 exemplars del número 1,
l’original i la còpia en paper carbó, que van sortir
al púlic escolar. Els dos exemplars van desaparèixer
tot i que anaven amb la recomanació de: -Que passi!

Durant la guerra, poques vegades vaig anar
a Caldes per anar a veure la meva tia Maria. A
can Balló tot havia canviat. En Miquel, la seva
dona i la petita Siseta havien anat a viure a una
casa al davant de l’entrada del Vichy. El Manyà
se’n va anar al front de guerra. El Sr. Costa i
l’Anita s’havien casat i ell va ser nomenat mestre

de Sant Joan les Fonts. Més tard vindrien a Sils
on naixerien els seus fills, la Maria i en Jaume. El
meu cosí, Josep -en Pep li dèiem tots-, germà d’en
Jaume Pibernat, també va anar a la guerra i tots
esperàvem les seves cartes amb delit. Eren unes
missives amenes, que ens llegia a tots en Jaume.
En Pep, un lector apassionat, escrivia en català
amb fluïdesa emocionant. Ens tenia a tots
pendents dels seus relats explicant-nos el dia a
dia al front d’Aragó. Semblava que el teníem allà
al costat; tal era el realisme de la seva narració.
Un dia em contestà una carta meva renyant-me
perquè jo, com sempre, il·lustrava el text amb
innocència infantil amb dibuixos de tancs i avions
de guerra. En Pep, des del front, estava dolgut i
em deia que jo havia d’entendre que la guerra era
una cosa molt seriosa, que era el pitjor horror que
ens podia passar a tots. Un dia ens va arribar la
notícia que estava presoner a Bizkaia. Aquell dia
la meva infància va finir. Vaig obrir els ulls a la
realitat trista de la vida.

La infància d’un nen a Caldes (1924-1936). Quarta part

Dibuix que mostra una imatge de desolació i el pas dels avions bombarders pel cel
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La infància d’un nen a Caldes (1924-1936). Quarta part

A l’any 1939, a l’institut ja es preveia la de-
rrota republicana i els estudiants sobre la música
revolucionària de “A les barricades” cantàvem
amb una altra lletra:

«Estudiant, no empollis més
Doncs aquest curs no valdrà per res.
Retírate, alumno leal,
A les escales de la ca-te-dral...»

Les vivències més crues que conservo de
l’acabament de la Guerra són les d’uns avions
negres retallats allà dalt del cel blau i encara a
vegades em sembla sentir la fressa estrident,
progressiva, del refregament de les bombes que
deixaven anar les cagarades mortíferes d’aquells
ocells italians mentre jo, espantat, embogit pel
pànic, intentava protegir la mare i la Maria, ajagut
a sobre d’elles dins la trinxera paral·lela a la ca-
rretera de Barcelona davant de l’estació del tren
de Sant Feliu, un refugi habilitat al capdamunt
del carrer Lorenzana, on vivíem aquells dies.
Acabats els bombardeigs, en Jaume corria a ajudar
als damnificats. Allà es trobava amb altres
estudiants que hi anaven a auxiliar les víctimes.
Quan tornava ens explicava tot exaltat els horrors
que havia presenciat. La seva cara emocionada
és el record més viu que tinc del meu estimat cosí,
en Jaume Pibernat.

Un dia de finals del mes de gener de 1939, el
pare va venir a despertar-me i abraçant-me fort
em va dir: Joan, ara tu ets l’home de casa. Tingues
cura de la mare i de la Maria. El pare es va afegir
a la corrua de gent que omplia la carretera cap a
França a l’exili. El 5 de febrer de 1939 mentre
nosaltres tres érem al refugi amagats, varen en-

trar les tropes d’en Franco a Girona. Els moros
ens varen desvalisar la casa i al carrer uns soldats
italians, fatxendes, ens deien rient, fent un gest
amb la mà d’arreplegar quelcom: -Los rojos todo
para ellos però nosotros todo para la Virgen!. La mare
es va convertir en la dona forta de l’Evangeli.
Sola, es va espavilar per tirar endavant. No va
permetre que jo anés a treballar i vaig tornar a
l’institut del carrer de la Força. Els diumenges al
matí m’obligaven a anar a passar llista al Cine
Moderno, disfressat amb una camisa azul i una
boina vermella. Els falangistes ens feien fer una
estona d’instrucció para-militar i tots formats,
cantant el Cara al sol, anàvem marcialment a oir
missa i a combregar, a l’església del Carme, a la
vora de la plaça de l’Oli. Tornant cap a casa pri-
mer entrava a casa l’àvia a treure’m l’uniforme.
Em feia vergonya. L’entrada dels nacionales va
suposar per a mi el coneixement de la pèrdua de
la llibertat.

Abans d’entrar a l’institut, ajudava la mare a
muntar una parada al mercat de la rambla de
Girona. Vaig entrar a treballar unes tardes en una
casa de brodats, com a dibuixant, naturalment,
en una casa de ceràmica artística, en unes
oficines... totes feines ocasionals. La mare, a les
nits, m’ajudava a copiar els llibres de text que em
deixaven per unes hores els companys.

En aquest període, algunes vegades
m’arribava fins a Caldes, on la tia Maria i en Jaume
havien estat desnonats de can Balló i havien anat
a viure a cal Carlí, al costat de l’Era. En Jaume
estudiava a Terrassa i quan venia, ensenyava a
llegir a n’en Pitu Mora, el qual li portava animals
per a dissecar (gripaus i serps). També feia classes
de dibuix a n’en Josep Bartrina. Per cert, la meva
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La infància d’un nen a Caldes (1924-1936). Quarta part

primera pintura a l’oli (els bunyols d’en Ferrerós,
en deia el foteta d’en Jaume) va ser una visita de
la plaça de Sant Grau des de l’hort de can Carbó
(del meu amic Guitart).

Com que jo havia entrat a formar part d’una
colla sardanista a Girona, vaig ensenyar a ballar
sardanes a en Jaume, cosa que no vaig aconseguir
mai! No he conegut un home amb una oïda tan
dura! Però en Jaume va aprendre la teoria del ball
de la sardana bé, a comptar-les i repartir-les, que
al cap de poc temps va engegar a Caldes de
Malavella, juntament amb en Pep Boada, una
acadèmia de ball de sardanes, que va animar el
poble a participar a la dansa...

En Martí Alzina es dedicava amb més fer-
vor que mai a la tasca de seleccionador i entrena-
dor de futbol i continuava jugant d’extrem
esquerra amb un mocador blanc lligat al cap. Al-

guna vegada vaig venir a Caldes a reforçar  l’equip.
En Martí tenia un bon concepte de mi com a ju-
gador.

Em vaig retrobar amb en Rosselló, en Ros,
en Balliu, en Met Noguer, en Bartrina i
recordàvem aquells temps feliços de la infància.
En Rigau va fitxar de defensa per l’equip del
Girona. En Ferrer vinga tocar el piano. Sempre
pensant en ser director d’orquestra. Vaig aprovar
l’Examen d’Estat i com que no teníem cèntims
per anar a la Universitat, aquell mateix any em
vaig apuntar a uns cursets a la Normal per a la
carrera de Mestre. Una vegada aprovats,
seguidament es convocaren unes oposicions a tot
l’Estat per entrar al Magisteri, i també les vaig
superar.

El 1945 jo tenia 20 anys acabats de fer quan,
aprovades les Oposiciones al Magisterio Nacional, vaig

1- Ferrerós; 2- Feliu; 3- Ferrer; 4- Muixac
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La infància d’un nen a Caldes (1924-1936). Quarta part

demanar fer les Prácticas de la carrera a l’escola de
nois de la vila de Caldes de Malavella. Vaig
escollir la plaça perquè jo hi havia viscut una
meravellosa infància i la meva mare i la meva
germana n’eren filles i vaig pensar que els
agradaria tornar a viure-hi.

Vàrem venir a viure a Caldes en un pis de
Can Quintana davant de la plaça de l’Església. A
sota hi teniem la pastisseria i al costat el cafè de
cala Manela, un cafè on moltes vegades m’hi
deixaven plantar uns grossos cartells amb
futbolistes saltant i rematant per anunciar el par-
tir del diumenge. Una vegada hi va entrar un client
demanant un quilo de bolets.-Però, home de Déu,
no veu que això és un cafè!- li deia la Manuela -no en
tenim de bolets!- El despistat s’excusava dient: -És
que he vist a la porta un cartell que hi diu: “Hay
boletos”.

Amb els ànims exultants i la Toma de Posesión
a la butxaca, signada per l’alcalde el Sr. Rafael
Quintana i disposat a provocar una rotunda
commoció a tot el sistema d’ensenyament uni-
versal entrava orgullós al noble edifici escolar de
Caldes de Malavella. Però em vaig aturar al por-
tal. Havia reconegut una finestreta de la casa del
costat, la de la Vila, que dóna a la plaça. La mare
m’havia explicat que a aquesta habitació, de
petita, hi havia anat uns dies, pocs, a costura, tal
com en deien de la classe de les nenes al seu temps.
Em va semblar que sentia la veu de la mare que
ens cantava dolçament quan érem petits:

La Mare de Déu
Quan era xiqueta
Anava a costura
A aprendre de lletra

Em va rebre el Sr. Vidal a la classe dels gran, on
vaig veure l’Àngel Boadas, que ballava sardanes
amb la colla de la Maria, la meva germana. També
hi vaig saludar l’Enric Casanovas, que crec que
ja es dedicava al col·leccionisme i a n’en Sebastia
López, ja llavors entusiasta de la sardana i del
mestre local Mas Ros. Ahir mateix en Sebastià
em felicitava tot recordant les divertides
“històries” amb les que jo amenitzava les classes
les tardes dels dissabtes.

El Sr. Vidal m’acompanyà a la que seria la
meva aula tot presentant-me els meus futurs
alumnes. Vaig treure del calaix de la taula del
mestre, solemnament, el Registro Escolar del curs
1945-1946, per anar apuntant el nom dels meus
deixebles. En acabat endreço el Llibre registre al
calaix i m’adono que a sota entre els altres hi havia
el del curs  1931-32 on vaig descobrir emocionat
el meu nom, Joan Fererós i Pibernat, escrit amb
la pulcra i inconfusible cal·ligrafia del meu estimat
mestre el Sr. Jesús Costa i Perals. En aquell
moment, amb el record de la meva infància,
s’acabava la meva adolescència.

La primera foto com a mestre (Caldes, 1945)
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Associació de Veïns de Franciac

Un any més, un any menys, depèn del
caràcter de cadascú
En definitiva però, hem deixat un any enrere;
un 2004 marcat per la guerra de l’Irac, la
violència de gènere, el terrorisme (especialment
a Madrid i que tantes víctimes va provocar),
les catàstrofes naturals, la crispació política,
etcètara.

Sembla que hem començat l’any nou seguint
la mateixa tònica però bé, la vida segueix i hi
ha altres qüestions interessants i que afecten
de forma directa als franciaquins. Ens referim
bàsicament el tema d’infrastructures.

El desdoblament de la futura A-II serà un
fet, les obres ja han estat pressupostades i
adjudicades tot i que els afectats fins a dia
d’avui no hem rebut cap citació per posar fil a
l ’agulla. Malauradament, i  com ja estava
anunciat, Can Geli desapareixerà i amb ell un
bocí de la història de Franciac. Cal que vetllem
també perquè
en una propera
fase la zona
dels Tapiots no
en quedi afec-
tada. En
a q u e s t s
moments no hi
ha redactat en-
cara un projecte
definitiu però hi
restarem a
l’expectativa.

Si no
volem perdre
més patrimoni
caldrà que

lluitem de valent perquè la perllongació de l’eix
transversal no segmenti el nostre petit gran
poble. El 22 d’agost del 2004 l’Associació va
convocar una assemblea general extraordinària
per tractar aquesta problemàtica i la decisió
dels veïns va ser unànime. El rebuig fou total
envers aquest propòsit. Vàrem decidir presen-
tar un manifest a l’Ajuntament donant-los a
conèixer els acords que vàrem prendre. En data
de 27 de setembre l’Ajuntament en ple, o sigui
tots els partits polítics, ens donaren suport.Amb
el suport del Consistori caminem més tranquils,
actualment tenen molta força i molt a dir.
Nosaltres, mentrestant, continuem a l’espera
de noves notícies.

Anirem informant des d’aquestes pàgines i
en properes edicions d’aquesta revista del
desenvolupament i resolució d’aquest projecte.
Cordialment,
Associació de Veïns de Franciac.
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Aprofitem aquestes línies per presentar-nos i ex-
plicar-nos unes quantes coses de nosaltres.

Història: La Fundació de la Caixa proposà la
construcció d'un nou esplai al local de l'antiga
La Caixa, situat al C/St. Antoni,8, d'una superfi-
cie de 350m2. El 14 d'agost de 1998 es va inau-
gurar el nou Esplai i es va començar la inscripció
de socis. El setembre es formà la junta gestora
presidida pel sr. Francesc Xavier Sàbat, es
redactaren l'acta fundacional i els estatuts. Fou
constituïda la nova associació de gent gran amb
el nom d’Esplai Caldes de Malavella, Fundació
la Caixa.

La junta directiva: La Junta Directiva actual fou
renovada per l'assemblea general extraordinària
de socis l'octubre de 2004 i està formada per:
Presidenta: Rosa Soler Rovira
Sot president: Sebastià Lopez Sanchez
Secretària: Àurea Farssac Colubret
Tresorera: Francesca Ros Bacardit
Vocals: Pere Perez Domínguez, Roser Blanes
Topas, Conxita Ribas Ciurana, Juan Moreno de
la Coba, Pere Balliu Garcia, Francesca Badia
Rosell, Carmen Burch Casablancas.

L'actualitat: Actualment formen l'Associació
240 socis, gent gran resident a Caldes. La gestió
de l'entitat la porta la Junta Directiva, que per
mitjà de l'assemblea general de socis atorga
l'autoritat i la força per anar resolent el dia a dia i
avançar en l'evolució de l'Entitat. La Fundació
la Caixa aporta a l'Esplai suport econòmic i algu-
na activitat de manera esporàdica. Els socis apor-
ten una quota anual de 8 euros que serveixen per
completar el pressupost de l'assemblea.
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Esplai Caldes de Malavella Fundació La Caixa

Properes sortides:
-Del 14 al 21 març: Creuer al Nil.
-7 abril: Excursió a Olot: visita al museu i a un volcà.
-14 maig: Casa Màgica,Castell d'Aro i Museu de la nina.
Properes activitats
-Febrer-març: Informàtica segon nivell i
informàtica voluntariat.
-D'octubre a juny: Manualitats, tall i confecció,
puntes de coixí, tertúlia literària, lectura de teatre,
grup d'escacs (per iniciar) i les activitats que ens
proposin La Fundació o altres entitats.

Els socis

La façana

La junta directiva
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Hospitalitat de Lourdes – Amics dels malalts

Anada a Lourdes del 15 al 19 d’octubre de 2004

Trobada de totes les hospitalitats de Catalunya

L’any passat, per primera vegada, es va celebrar

la trobada de totes les hospitalitats de Catalunya,

considerada per nosaltres molt especial. Ja feia 5

anys que preparàvem aquesta trobada per fer

palesa la nostra fe vers la Mare, la nostra cultura,

la nostra llengua, la nostra música i la nostra

germanor. Aquest és un resum dels actes

realitzats:

Primer i segon dia: Trobada dels pelegrins amb

el bisbe en la qual li vàrem exposar els problemes

de les diferents parròquies i de les hospitalitats.

Conferència del bisbe de Lleida, molt participativa

i confessió comunitària. Missa eucarística davant

la gruta a l’altre costat del riu i, en acabat, la Prin-

cipal de la Bisbal interpretà tres sardanes. Tot

seguit, en un paratge proper, una arrossada popu-

lar i, per finalitzar l’acte, tres sardanes

interpretades per l’orquestra La Principal de la

Bisbal.

Tercer dia: Processó de les torxes amb

participació dels 800 malalts de les nostres
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Amics dels malalts

Anada a Lourdes del 15 al 19 d’octubre de 2004
i trobada de les hospitalitats de Catalunya
L’any passat, per primera vegada, es va celebrar
la trobada de totes les hospitalitats de Catalunya,
considerada per nosaltres molt especial. Ja feia 5
anys que preparàvem aquesta trobada per fer
palesa la nostra fe vers la Mare, la nostra cultura,
la nostra llengua, la nostra música i la nostra
germanor. Aquest és un resum dels actes fets:

Primer i segon dia: Trobada dels pelegrins amb
el bisbe al qual vàrem exposar els problemes de
les diferents parròquies i de les hospitalitats.
Conferència del bisbe de Lleida, molt
participativa i confessió comunitària. Missa
eucarística davant la gruta a l’altre costat del riu
i, en acabat, la Principal de la Bisbal interpretà
tres sardanes. Tot seguit, en un paratge proper, una
arrossada popular i tres sardanes interpretades per
l’orquestra La Principal de la Bisbal.

Tercer dia: Processó de les torxes amb
participació dels 800 malalts de les nostres
diòcesis, acabat amb el cant del vilorai

Quart dia: La missa internacional. Hi participen
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altres nacions, també
amb un grup important
d’espanyols. Fou un
acte molt especial amb
la participació d’unes
20.000 persones.

Creiem que hem
viscut una trobada
molt especial, diria
que irrepetible, que
deixa palesa la fe dels
catalans vers la Mare de Déu de Lourdes.
Participaren de Caldes 11 malalts, 12 pelegrins i
21 brancadiers i infermeres
Mateu Ribas Esteba

Visita a Lourdes

Ballant sardanes

Imatge del fulletó
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El curs va començar posant-nos als peus de la
Moreneta junt amb la resta de parròquies de
l’Arxiprestat. Després de missa vam fer el pollas-
tre i altres animalades amb els nens de la catequesi
al davant de la basílica. El cant de la Salve
(l’escolania va estar impressionant!) va ser un
altre moment emotiu. Després de dinar ens vam
trobar per fer-nos la foto (oi que vam quedar bé?)
i pregar junts. Anar a Montserrat sempre et dóna
energies per tirar endavant.

De tornada a Caldes pràcticament ja ens vam
trobar el tren de l’Advent, que enguany ha tingut
parada a la nostra Parròquia. Ens va ajudar a pre-
parar-nos per rebre el Nadal. Cada dissabte s’afegia
un vagó ben ple de contingut. En agraïment a
l’esforç del tren, els nens i nenes de la catequesi
van preparar unes cançons ben animades que vam
cantar els dissabtes a missa (que en feia de goig
l’església!), i al final feien cua perquè el revisor
els cliqués el bitllet del tren. N’hi ha molts que
tenen tots els viatges marcats. Esperem que
també els hagin quedat marcats els cors!

També cada dissabte, però a 2/4 de 10 del
vespre, vam començar amb les pregàries de Taizé.
Aquest estil de pregària es basa en cants ben
senzills, repetitius, que arriben a l’ànima i no
deixen indiferent. Un salm, l’evangeli, silencis que

et fan mirar endins i participar de la pregària de
cadascú. No hi ha res més (tampoc no cal), així
de senzill i intens. Ens va agradar tant que ho
repetim l’últim dissabte de cada mes. Si us hi
voleu afegir només cal que us arribeu a la capella
de les Germanes Carmelites Vedruna el dia i hora
esmentats.

De resultes d’aquestes pregàries dues
caldenques, l’Anna Artau i l’Anna Fugaroles, van
participar a la trobada que enguany organitzava
la comunitat de Taizé a Lisboa. Van passar el cap
d’any amb més de 20.000 joves (sí, sí, no m’he
equivocat amb els zeros) pregant, reflexionant so-
bre la carta del germà Roger “Cap a un futur de
pau” i passant-s’ho bé com només els joves sa-
ben fer-ho: sense additius, ni estimulants, ni
conservants (o sigui, de manera sana). Els han
quedat moltes ganes d’anar a l’estiu a Taizé (a la
Borgonya, França) a viure la fe i les solidaritats
humanes. Ens han fet tanta propaganda que
potser no hi vagin soles...

Bé, passada la Quaresma esperem que hagi
estat un temps de conversió (tradueixo: canvi in-
terior per millorar com a persones), per això
voldríem conèixer millor a Jesús. En aquest curs,
els de la catequesi van convidar uns amics molt
especials d’Ell que, en la missa de dissabte, ens
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Consell Pastoral Parroquial

Visita a Montserrat
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Consell Pastoral Parroquial

explicaven coses seves. Varen  arribar directament
des de Betània amb el Ryanair. Després varen do-
nen als nens un adhesiu perquè fessin la col·lecció
de la Quaresma 2005 en una mena de creu des-

plegable. Ja ho veieu, és una quaresma diferent.
Per aquesta vegada ja n’hi ha prou. En el proper
Aquae ja us explicarem  més coses. A reveure!
Consell Pastoral Parroquial

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Grup de teatre Traspunt

Durant l’any 2004 passat el Grup de teatre
Traspunt ha portat a una pila de pobles de les
comarques gironines l'obra Empaita la dona que
vàrem estrenar a Caldes el 15 de desembre de
2003. En tots els pobles on hem anat el públic

s'ho ha passast d'allò més bé i en alguns ja ens
esperen per quan tornem a estrenar una altra obra.
En concret, hem fet 17 bolos en pobles com
Cantallops, Mieres, Vulpellac, Bescanó,
Viladamat, Santa Pau, Olot, Flaçà, Franciac,

Arbúcies, Sils,
Anglès, Verges,
Amer i Vilafant,
a part de les dues
representacions a
Caldes. I la cosa
no s'acaba
perquè tenim
programat anar a
Bellcaire i a Sant
Gregori.
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Representació Trobada de Taizé a lisboa

El grup en formació
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Centre d’Esplai Sant Esteve

Hola a tothom, què, anem bé?
Per aquesta època, a la revista, ens toca parlar
del JAN i per començar volem agrair a tots els
col·laboradors la seva participació. De part de
tots, moltes gràcies, ja veieu que  sense vosaltres
això no hauria estat possible.

Aquest Nadal, tot i obrir un dia menys
(nosaltres també hem de fer vacances i també
tenim família), hem batut el rècord de participació:
708 nens i nenes que han realitzat moltes activitats
com fires, futbolins i dards, inflables, racó de
petits, tirolina, pont tibetà i diferents tallers i
activitats estrella cada dia.

Amb tot, siguem sincers, els monitors estem
reflexionant sobre el futur del JAN, creiem que
està deixant de ser una simple activitat del Cen-
tre d’Esplai Sant Esteve i convertint amb un
autèntic servei a les famílies la qual cosa com-
porta nous reptes i responsabilitats. Cal tenir en
compte que el Centre d’Esplai està format per
un grup de voluntaris (molt trempats, per cert)
que sacrifiquen les seves vacances per fer passar

Reunió de monitors: principis de març

D.M. - quin dia tenim avui?
G.E.  - mmmnnnosequé de març.
M.M.- Ui ui ui ui, ja tenim Setmana Santa a
sobre!!!
S.V.  - parlant de Setmana Santa, hem d’anar
d’acampada, no?
M.M.- quins dies eren?
G.E.  - el 21, 22 i 23 de març.
D.M. - i on hem d’anar?
M.M.- fem un “braining storming”?
S.V.  - què dius que hem de fer?
G.E.  - si home, una pluja d’idees d’aquelles.
S.V.  - una pluja d’estrelles, ara?
G.E.  - no, una pluja d’idees!
M.M.- podríem anar a Vidreres!
D.M. - o a Franciac!
G.E.  - no, a Franciac no, que ja ho tenim
massa vist!
S.V.  - i a la Pineda Fosca?
D.M. - dissabte ens ho anem a mirar!
M.M.- hi anirem amb bici com cada any, no?
G.E.  - ai! l’haig de repassar i comprar-me un
casc que sinó...
S.V.  - anem a dormir!
M.M.- Ah! per cert, sabeu l’última que corre
pel poble?
( ... )

Maquillant

Zona de manualitats
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Centre d’Esplai Sant Esteve

als nens i nenes de Caldes uns dies d’allò més
divertits mitjançant l’educació no formal.

Parlant d’una altra cosa, el febrer varem estar
de Carnestoltes, un any més hem intentat
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Club Futbol Sala Femení
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Bones notícies i línies d’agraïment
L’equipament. La nostra entitat a principis de la
temporada 2004/05 va fer la presentació del nostre
nou equipament. El color verd del club no l’hem
perdut i a la samarreta hi hem afegit el negre i el
blanc, com a colors predominants. Els pantalons
són tot negres
i amb el dorsal
de cada juga-
dora amb
blanc i les
mitgetes són
negres amb
una línia verda
a la part de
darrera.

La classificació. El Club Futbol Sala Femení de
Caldes continua militant a la segona divisió “A”
en una temporada que va sobre rodes. Tant les
jugadores com la junta directiva estem molt or-
gullosos de veure com tirem la temporada
endavant i de continuar oferint futbol sala femení
al poble. També ens sentim orgullosos que la
nostra afició no ens deixi de costat. Tant si tenim
alguna derrota com si no, ells sempre estan al
nostre costat animant-nos perquè poguem seguir
moltes més temporades.

El 6 de febrer passat després d’un gran partit
entre el C.F.S.F.Caldes i el Sabadell F.S. vàrem
derrotar un dels tres equips més forts de la
categoria per un clar 3-1. La junta directiva vol
felicitar des d’aquestes línies totes les jugadores

col·laborar amb tot allò que ens ha estat possible
per a fer-ne una jornada ben lluïda però volem
dir des d’aquí que creiem que la cercavila va ser
una mica pobre (ah!! merci pels embotits!!!).
Volem fer una crida a la resta d’entitats i gent del
poble perquè de cares a l’any que ve s’animin a
participar-hi. Us hem de dir que tampoc no és
tant difícil, només calen quatre parracs i ganes de
passar-s’ho bé.

Un cop passada Setmana Santa començarem
a preparar les activitats d’estiu: les colònies, els
camps de treball i la Festa Major que, per cert, no
tenim gaire clar en quin dia caurà (ja ens entenem!)
però alguna cosa o altra farem. Apa siau!! i ja sabeu
on trobar-nos.
Els monitorsEl castell inflable
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Club Futbol Sala Femení

Felicitem l’organització de l’acte perquè
cada any poguem gaudir del carnaval.

Marató. Passats tres mesos, la nostra
entitat, ara per mitjà de la revista del poble,
vol agrair sincerament la col·laboració de
l’Ajuntament i dels establiments per ajudar-
nos a posar a la venda les samarretes de la
Marató i tampoc no ens oblidem dels vilatans
que amb la seva aportació econòmica
comprant samarretes, dipositant donacions
a les urnes o simplement participant en al-
guna jugada de la quina, vàreu fer possible

un gran fons de 4.598’22 euros. Per tot això,
gràcies a tots. Ens heu donat ànims per seguir
endavant i continuar col·laborant amb la Marató
de TV3 organitzant actes, perquè puguin seguir
molts anys ajudant a investigar malalties.

Torneig de Setmana Santa
Doncs sí amics del futbol sala femení va organitzar
un any més el Torneig de Setmana Santa. Aquest
any hem celebrat el IX torneig del qual us
parlarem més endavant en el proper número de
l’Aquae.

pel magnífic partit i per l’excel·lent temporada
que estan fent. El mateix 6 de febrer el club va
organitzar una calçotada per les seves jugadores i
l’afició que, com hem esmentat anteriorment, no
els abandona. Gràcies per estar al nostre costat.

Carnestoltes
Aquest any les jugadores es van engrescar amb la
junta del club i amb alguns seguidors a fer-se una
disfressa pel carnaval del poble. La idea, sorgida
de la presidenta, va ser fer de desmais, amb el
nom corresponent: de Grup dels desmaiats.

Calçotada el 6 de febrer L’equip uniformat
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Club Ferroviari

Fent  feina

El Club Ferroviari de Caldes de Malavella
juntament amb La Federació Catalana d’Amics
del Ferrocarril, vàrem organitzar una reunió de
treball a la nostra localitat, durant el dia 12 de
febrer passat.  L’Ajuntament ens va cedir la sala
de plens per la trobada, en la que ens reunírem
una trentena de representants d’altres tantes
associacions ferroviàries de tota Catalunya.
Vàrem tractar la normativa per la construcció  de
mòduls en escala HO. S’arribaren a alguns acords
que es posaran en marxa ben aviat.

Uns quants companys mentre nosaltres
estàvem reunits, varen fer una ruta turística pel
poble per conèixer-lo millor i varen tornar
encantats. Després, el regidor de cultura Marcel
Vila ens dirigí unes paraules de cloenda de l’acte,
que també foren contestades amb agraïment pel
nostre president Ildefons Argemí. Ens dirigirem
a rubricar la reunió, com no, amb un dinar de
germanor, acabat el qual, un nombrós grup es di-
rigí a Bescanó per veure una exposició de
fotografies sobre el tren de Sant Feliu de Guíxols

a Girona.
Esperem aportar un granet de sorra per donar

a conèixer el nostre poble amb la col·laboració
de la nostra i altres entitats.

En un altre ordre de temes us informem que
ja estem preparant la propera exposició sobre
col·leccionisme i antiguitats. Tots el qui vulgueu
participar-hi només ens ho heu de fer saber a
l’adreça cfecam@hotmail.com o al telèfon
659263580. Demaneu per en Jordi. Fins aviat

Des de l’inici de curs hi ha hagut molts canvis a
la llar, seguits de la vora per l’AMPA, com ara:

-La incorporació dels nens de P1 a la llar del carrer
Garrotxa. Els primers mesos han estat bastant
caòtics per tothom, tant per l’equip educatiu com
pels pares i els nens, però ara sembla que la cosa
ja està encarrilada.

-El menú alimentici. Sembla que els papes ens hem
queixat perquè no sabem mai el que mengen
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AMPA de la llar d’infants

realment els nostres fills ja que ens donen el menú
per escrit i això no és sempre el més adequat per
a nens de P1 i P2 i la direcció el canvia per
adequar-lo. Després d’una reunió amb la Dolors,
s’ha demanat a l’empresa que ens porta el dinar
(Scolarest) si pot haver-hi concordança entre el
menú escrit i el donen realment als nens. L’última
noticia és que a partir d’abril Scolarest es
compromet a portar un menú escrit especial per
a la llar. A veure si serà veritat! (continua a la
pàgina següent)

Una instantània de la reunió
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-El pati. Un any més ens hem quedat sense el
terra de cautxú que des de l’AMPA i les educado-
res demanàvem però s’han aconseguit arbres al
pati per fer ombra a l’estiu. O sigui que, a la junta
de l’AMPA que ens succeeixi ,  a lluitar pel terra
de cautxú!

-Ventilació. Continuem igual. No hi ha noves
obertures a la llar per ventilar de cara a la calor,
ni ens posem d’acord amb normatives
d’acondicionament. Per tant, tothom que hi
entengui... poseu-vos en contacte amb nosaltres!

S’ha fet feina però encara en queda molta per fer.
També afegirem que aquest any ha estat un èxit
total la participació en el pessebre vivent tot i
que va ser una mica caòtic ja que  la majoria de
participants eren moooolt petits (de P1). De totes
maneres, GRÀCIES als nens i als pares! També
agraïm la gran col·laboració dels papes, familiars
i educadores en la venda de loteria, que també ha
estat un èxit. Moltes gràcies!!!
Una altra activitat que hem dut a terme
indirectament és el tió. Com ja sabeu, durant el
novembre es demana als pares l’ingrés de 6• al
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Ampa de la llar d’infants

compte de l’AMPA, diners que utilitzem per a
comprar un regalet per a cada nen, per fer cagar
el tió. Per últim, el dijous 17 de març va començar
el cicle de xerrades per a pares amb  L’alimentació
i nutrició infantil, a càrrec de la dietista-nutricionista
Mireia Guzmán. I això és el que hem fet fins ara
però... tot just comença la feina!!! Continuem les
xerrades per a pares:.

-Divendres 22 d’abril. Un psicòleg, l’Ernest Luz,
ens explicarà què hem de fer en casos com
enrabiades, gelosies, càstigs, etc.

-I per últim, la tercera si no sorgeix cap
inconvenient, es farà al maig i serà de massatge
infantil, però encara ho estem processant!!! Ja us
n’informarem més endavant.

A part de les xerrades, encara ens queda la venda
de roses i coques durant el dia de Sant Jordi, per
la qual ja us demanarem la col·laboració. Aneu-
vos preparant!!! I ebcara més enllà, la festa de fi
de curs, que es sol fer el juliol. Per tant, encara
ens caldrà molta ajuda.
Ampa Llar d’infants Ninots

Alguns aneguets anaven una mica espantats La rua passant per la plaça Amical de Mathausen
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CE Caldes, el club de basquet més jove
Fa pocs dies en el diari esportiu de Catalunya El
9, amb aquest titular, presentava el nostre Club
Esportiu -CE Caldes, el club de bàsquet més jove-
; realment ja farà pràcticament un any que estem
treballant pel club amb uns objectius molts clars
i unes activitats que posteriorment exposarem.

Per la gent que encara no ens coneix els
explicarem que el club es va fundar el 6 de maig
de 2004 amb la finalitat d'oferir als joves la
possibilitat de continuar practicant el bàsquet un
cop acabada la seva etapa de formació a l'Escola
Esportiva Municipal. L'Escola forma els més
joves en disciplines de bàsquet i de voleibol però
fins a la creació del CE Caldes aquest jovent no
podia competir en la disciplina del bàsquet federat
sense haver de marxar del poble. Així el Club es
va incorporar a la nombrosa llista de clubs de
bàsquet de la demarcació de Girona.

Tal com apuntem, l'objectiu del Club Esportiu
va ésser donar continuïtat a l'Escola Esportiva,
en un sentit ampli de les diferents disciplines, en-
cara que inicialment només hi ha integrada el
basquetbol, donant una formació esportiva i hu-
mana tal com es fa a l'Escola Esportiva. La feina

ha estat dura: en primer lloc, buscar un equip
tècnic que pogués continuar la formació des de
la vessant esportiva i humana; donat que
l'empresa de serveis Tot Oci podia assumir-ho,
amb en Josep Mª Jou com a representant, es va
arribar a un acord i es va contractar els seus
serveis. En segon lloc calia buscar alguna empre-
sa que patrocinés econòmicament els equips de
bàsquet durant la temporada 2004/05, així com
empreses col·laboradores. Es va parlar amb vàries
empreses i, finalment, va assumir-ho amb molta
il·lusió el PGA Golf de Catalunya amb el seu di-
rector Sr. Agustin Garcia com a representant.
També cal esmentar les empreses col·laboradores:
La Caixa, Construcciones Segura-Colomera,
Grup Vichy Catalan, Rich Xiberta i Tot Oci.
Actualment però, no es descarta aconseguir més
col·laboradors per donar suport al Club i a l'esport
de la nostra població. Així com la col·laboració
de la Regidoria d'Esports de Caldes de Malavella.

El club està inscrit dins la competició del
Campionat Territorial amb tres equips: un de pre-
infantil masculí, un de pre-infantil femení i un de
cadet masculí, amb aproximadament 35 jugadors.
Portem ja  mitja temporada i els resultats, per ser
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Club Esportiu

Paradeta del Club durant la Fira Major Robert Mora, president de la Catalana de bàsquet
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el primer any dins la competició estan molt bé:

Classificacions actualitzades el  6 de febrer
Campionat territorial pre-infantil femení nivell B
Grup 01: CE Caldes PGA Golf  de Catalunya - 6
é posició amb 6 partits guanyats i 7 de perduts

Campionat territorial pre-infantil masculí nivell
B Grup 01: CE Caldes PGA Golf  de Catalunya -
1r  posició amb 13 partits guanyats i 0 de perduts

Campionat territorial cadet masculí nivell B Grup
02: CE Caldes PGA Golf de Catalunya - 3r
posició amb 13 partits guanyats i 3 de perduts

Campionat escolar cadet masculí: CE Caldes - 1r
posició amb 3 partits guanyats i 0 de perduts

Juntament amb les activitats pròpies dels
entrenaments i els partits, els nois i noies  van
participar juntament amb l'Escola Esportiva del
sopar de Nadal, tal com és tradició des de fa anys,
i el mes de març  participaran a l'escapada a la
Cerdanya organitzada per l'empresa Tot Oci.

Per part de la Junta, es va realitzar una prime-

ra presentació amb un intent de recollir socis
col·laboradors durant la Festa Major de 2004,
essent la primera activitat del Club. Així mateix
es va realitzar la presentació del Club i de la tem-
porada 2004/05 durant l'octubre, amb
l’assistència del President de la Federació Cata-
lana de Basquetbol a Girona, Sr. Robert Mora, el
patrocinador PGA Golf  de Catalunya, amb el  Sr.
Agustín Garcia i el regidor d'Esports, Sr. Francesc
Sala. També vàrem convidar totes les entitats
esportives del poble. L’11 de febrer d'enguany el
Club Bàsquet Girona, amb l'equip que juga a
l'ACB, el Casademont Girona, varen compartir
un entrenament amb els jugadors del CE Caldes i
de l'Escola Esportiva, donant lloc al bateig ofi-
cial dels diferents equips.

Juntament amb les activitats comentades
anteriorment, el Club ha organitzat una sèrie de
sortides per anar a animar l’equip de bàsquet del
Casademont al pavelló de Fontajau, amb un èxit
important de públic. Es va col·laborar en
l'organització d'un curs sobre assistents a taules
de bàsquet i un curs d'iniciació de joves per ser
entrenadors de bàsquet que es va fer a principis
de temporada. D'aquesta manera, també es vol
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Club Esportiu

Equip cadet masculí Equip preinfantil femení
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aconseguir un objectiu clau: La implicació dels
mateixos jugadors en els propers anys i que siguin
ells els futurs entrenadors. Així es donaria
continuïtat al bàsquet a Caldes.

Les activitats previstes són participar en la
competició territorial -se’n fa propaganda de for-
ma periòdica- seguir organitzant sortides a
Fontajau per animar el Casademont. També està
previst anar a veure el Barcelona, l'Alacant...,
participar en alguna activitat durant la Festa Major
d'enguany i organitzar un torneig a principis de la
pròxima temporada, durant els mes de setembre/
octubre.

És evident que per complir els objectius
proposats és bàsic comptar amb:

-Tots els jugadors. Estem totalment oberts a
noves inscripcions, com més serem millor
jugarem!

-Als pares dels jugadors per col·laborar en les
tasques del dia a dia (assistents de taules, delegats
de camp, delegats dels equips...)

-Als patrocinadors i col·laboradors, donat que

sense ells pràcticament podem dir que no podríem
assumir el cost que comporta la participació a la
competició. Estem totalment oberts a noves
aportacions i col·laboracions

-Un equip tècnic, com el que tenim en l'actualitat
de l'empresa de serveis Tot Oci, amb el Director
Tècnic/Coordinador Josep Mª Jou, i els
entrenadors Àlex Toldrà, Sergi Pelaez i el mateix
Josep Mª Jou.

 -I en darrer lloc, a la Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament - que per ser la darrera en exposar
no vol dir que sigui la menys important, sinó tot
el contrari. És la que ens intenta coordinar amb
altres entitats i fa la coordinació i el manteniment
de les pistes esportives...

Des d'aquestes línies volem demanar la
col·laboració de tot el poble, assistint als partits
per animar els jugadors, essent soci col·laborador
per ajudar a enfortir el Club Esportiu i l'esport a
Caldes. Estem a la vostra disposició per qualsevol
suggeriment i col·laboració (cecaldes@hotmail.com,
www.caldes.org/club_esportiu).
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Club Esportiu

Equip preinfantil masculí Visita del Casademont a Caldes
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Associació de Comerç i Serveis de Caldes

Des de l’octubre passat, els comerços, empreses
de serveis i autònoms es poden afiliar a la nova
Associació de Comerç i Serveis de Caldes de
Malavella que ja compta amb els primers 20
associats. Un dels seus principals objectius és la
promoció comercial de la localitat. Per aquest
motiu actualment s’està treballant per realitzar
vàries activitats i campanyes promocionals.

La primera és el “Toca a qui toca!” i té
l’objectiu de premiar els clients del comerç de la
població amb el sorteig de vals de descompte.

Per cada compra efectuada a les botigues
associades, a partir del dia 15 de febrer i fins a
finals de març, els comerços regalaran butlletes
amb vals de descompte que és podran bescanviar
als establiments adherits a l’associació.

Entre aquest període els associats repartiran
més de 600• en vals de descompte!

Una altra actuació que es va fer el febrer és el
curs d’higiene alimentària (que supleix l’antic
carnet de manipulació d’aliments) al qual poden

assistir gratuïtament
els treballadors dels
e s t a b l i m e n t s
associats del ram de
l’hostaleria i
l ’ a l i m e n t a c i ó .
Aquest curs està
finançat pel Consell
Comarcal de la Sel-
va.

Els associats gaudiran properament de
descomptes a les factures de la llum i gas natural,
de l’empresa i treballadors, ja que s’ha pactat un
conveni amb Fecsa Endesa.

Si ets comerciant, empresari del sector serveis
o autònom, creus necessària la dinamització co-
mercial i vols beneficiar-te dels avantatges que
ofereix l’associació... No ho dubtis. Fes-te’n soci!
Per informació pots trucar a l’Oficina de Turisme
o contactar amb qualsevol dels establiments
associats!
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Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí

Un any més, el dissabte 11 de desembre, a Caldes
de Malavella, es va cloure la campanya de
recollida de productes d’higiene per tal de fer-los
arribar als campaments de refugiats saharauís a
Algèria. Aquesta campanya es va incloure en la
iniciativa de l’Ajuntament de Caldes en la
celebració de la Jornada Solidària amb la
col·laboració de l’Associació Catalana d’amics del
poble Saharauí, l’AMPA CEIP Sant Esteve,
l’AMPA de la Llar d’Infants “Ninots” i la biblio-
teca Francesc Ferrer i Guàrdia.

Durant la celebració de la Jornada Solidària es

van programar diferents actes lúdics i festius, entre
els quals podem destacar la realització de l’obra
de teatre Pirates de la companyia de Teatre a la
Llauna, l’entrada per la qual era un producte
d’higiene, i la xocolatada popular.

En total es van recollir 596 ampolles de
xampú, 353 pastilles de sabó i uns 90 euros en
efectiu. Tot aquest material es va empaquetar i
enviar als campaments mitjançant camions i us
podem confirmar que ja n’estant gaudint. Moltes
gràcies per la vostra col·laboració. Jordi Niell.
Associació d’Amics del poble Sahrauí
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Agrupació de Sardanistes

Començàvem la temporada de sardanes de l’any
2004 engegant una campanya de recaptació de socis
que continuem tenint oberta.

Celebràrem el 55è. Aplec de la Sardana, primer
amb una revetlla en l’homenatge a Lluís Ferrer i
Puigdemont (1924-1980) amb un concert de
l’Orquestra Maravella, la Coral Cantaires de Caldes
i, tot seguit, el ball, amb l’antiga Orquestrina Jadris
i Maravella. Tots foren obsequiats amb una placa
al·lusiva. També es va descobrir el monument erigit
a Lluís Ferrer en el mateix Parc de la Sardana, on la
nostra amiga Pepita Rossell, la seva vídua, va recollir
una placa commemorativa i un gran ram de flors.
Tot seguit es va servir un dinar de germanor.
S’estrenaren 3 sardanes, una dedicada al mestre
homenatjat, Lluís Ferrer, de Miquel Tudela i
Benavent; l’altra  estrenada i dedicada al Fòrum de
les Cultures, del mestre Francesc Camps; i una altra
del mestre Miquel Tudela titulada Diàleg d’Aplec,
dedicada a Miquel Casas. El fet de poder triar 4
sardanes a través de la nostra ràdio local L’Altell
Sardanista, va fer que els nostres convilatans es
bolquessin  a escoltar-les i a participar-ne.Vàrem
organitzar una sardana de colles improvisades que
va multiplicar el nombre de sardanistes balladors
amb 12 rotllanes, que fou  l’èxit de l’Aplec en
balladors i participació.

Celebràrem la diada del soci el vespre a les 8,
amb 6 sardanes per la cobla Cadaqués, sopar gratuït
pels socis de l’Agrupació que la Colla Gegantera va
ajudar-nos a organitzar i cuinar amb molta cura i
celeritat. Tot seguit varen cantar havaneres el grup
La Garota, donant pas al ball de nit amb la Cobla
Orquestra Cadaqués.

Caldes va ser proclamada la 12 Vila Gegantera.
L’Agrupació de Sardanistes, hi va col·laborar amb
una audició de sardanes, en la qual 2 de les sardanes

foren d’estrena, una del mestre Lluís Albert, i l’altre
de Josep Antoni López. La gran panera que es rifa
per l’Aplec, se la va emportar una família d’Osca
que va assistir a l’homenatge de Lluís Ferrer.

Agraïm també poder celebrar cada any l’audició
que ens brinda Salvador Pérez i Dolors Muñoz, amb
sardanes del nostre mestre local, Francesc Mas Ros
i la seva col·laboració.

Com a novetat, es varen celebrar les ballades
d’estiu amb dobles audicions i amb la col·laboració
de les carnisseries que hi contribuïen amb un lot
que llavors varem rifar. Aquest sistema va permetre
fer tres audicions més  en relació als altres anys. Als
carnissers, el nostre sincer agraïment. També es va
canviar per la Festa Major, el lloc habitual de ballar
les sardanes: de la Plaça de l’Església a la Plaça de
l’Ajuntament i a 2/4 de 8 de la tarda, hora menys
calorosa.

El Memorial Francesc Mas Ros, fóra com sempre
ben festejat i honrat amb ofrena de flors en el
monument, doble audició de les sardanes del mestre
i l’última ballada de germanor al voltant del
Monument, ballada per tots els sardanistes assistents
fidels de cada any. L’11 de setembre es va celebrar
l’audició amb un acte institucional, honorant la
senyera, llegint un manifest, i cantant Els Segadors,
l’himne de Catalunya amb tot fervor i respecte.

Per la celebració de Sant Maurici, es varen ballar
4 sardanes al migdia, es va fer el ball de L’Hereu
Riera, l’arrossada de germanor, les 8 sardanes
restants a la tarda i la tradicional rifa. En
l’acomiadament de mossèn Emili Bohigas,
s’emportà el nostre regal: un càntir dedicat. De les 2
castanyades de l’Agrupació, l’última va ser batejada
a última hora, amb plugims.

 L’Agrupació agraeix a tots els seus socis i
col·laboradors, les donacions aportades i rebudes.
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Club Patí Caldes

El nostre club ha començat amb energia a parti-
cipar en diversos tornejos i partits amistosos a
les comarques gironines. Podeu veure’n un recull
de fotos en aquesta mateixa pàgina.
Pel que fa al futur, tenim una agenda força
atapeïda:

Escola (nens/es de 4 a 6 anys): Sortides a
Palafrugell, el 24 d’abril, Girona, l’1 de maig,
Blanes, el 8 de maig, Ripoll el 22 de maig, i Salt
el 12 de juny.
Trobada d’escoles a Caldes el 5 de juny, amb la
participació de prop d’un centenar de nens/es
d’arreu de les comarques gironines

Pre-benjamins: Participació a la copa federació
a partir del cap de setmana de l’1 de maig, es tracta
d’una lligueta de 6 partits i han estat agrupats
amb el SHUM Maçanet, el Jonquerenc i l’Olot .

Alevins: Participació a la copa federació a partir
del cap de setmana de l’1 de maig, es tracta d’una
lligueta de 6 partits i han estat agrupats amb el
Girona, Cassà i Blanes.

Patinatge Artístic: Després d’una dura
campanya d’entrenaments, s’estan preparant per
una petita exhibició pel dia 5 de juny, aprofitant
la trobada d’escoles de hoquei  a Caldes. De cara
a la temporada que ve, es preveu la participació
en competicions individuals.

Per últim, volem informar que estem intentant
crear un equip sènior (més de 18 anys) que
participaria a 2a catalana. Si hi esteu interessats
adreceu-vos a la pista polivalent el dimarts o el
dijous a partir d’1 quart de 8 de la tarda. Imatge del partit contra el Club Hoquei Girona

Trobada d’escoles d’hoquei a La Jonquera, 30 de gener

Foto conjunta amb el Club Hoquei Girona
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Agraïment de Miquel Sentís i família

Tothom té dret a opinar? Els jutges, els alcaldes,
els gerents d’empresa, els bisbes, els polítics que
governen, els metges. I els qui tenen càrrecs de
compromís... també? Més aviat no. Han d’escoltar
opinions dels altres i fer.

Sobre tot actuar i, a més, fer-ho bé. Si no,
tornarem a opinar. Els diaris també tenen
opinadors. Està clar que com a professionals.

A mi també m’agradaria opinar arran de les
últimes eleccions-referèndum. “Si un 51% de vots
en el País Basc no són representatius per fer el
que volen fer, ho és un 48% de vosts emesos,
aigualits a més per un 18% dels que han dit que
no, al redactat d’una Constitució?”

Tinc el costum d’escoltar, observar i fer. Com
més coses es fan, més risc tens de fer-ne alguna
de poc encertada. Només els qui mai no fan res
mai no s’equivoquen. Ara mateix tenim, crec, la
sort de ser poble escollit per tenir un “Institut
d’Ensenyança Secundària”. De tenir-lo aquí
mateix. L’ocasió de deixar de banda l’angoixa dels
autocars en camí de tornada a Cassà amb el perill
del trànsit, de tenir els nostres fills lluny de casa.
Però, també una altra vegada, opinions: “seran
barracons incòmodes. En un lloc poc adequat...”
Per a tots els gustos. Per sort, només l’opinió d’uns
quants. Acostumen a opinar sobre tot. Se’ls
coneix...

Oi que el 95% de les persones que no
manifesten la seva opinió, també opinen amb el
silenci que ja els sembla bé i ens donen el vist-i-
plau? Doncs a treballar i de la millor manera
possible. Ja vindrà l’institut de veritat, el de pedra.
Mentrestant, amb tota il·lusió ens en sortirem
amb el de fusta. No és una opinió. És una
convicció.

He fet referència a l’institut. Però podria
incloure moltes coses més com, per exemple, el
nou Ajuntament, la guarderia, els canvis de
circulació, el dispensari, les escombraries, els plans
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Opinions

A la població de Caldes de Malavella:
Els professionals de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
de Cassà de la Selva volem fer pal·lès el profund
malestar que ha generat el comprtament
inqualificable de la Sra. Lourdes García amb la
seva crítica sistemàtica vers les nostres actuacions.

Des de l’obertura, fa quatre anys, de l’ABS (que
inclou el CAP de Cassà de la Selva i els consultoris
locals de Llagostera, Caldes, Riudellots i Quart),
la població de Caldes reclama un punt d’atenció
continuada (és a dir, la presència d’un equip
sanitari al municipi les 24 hores del dia). Tot i
que a nivell personal poden entendre aquesta
demanda, en base a les dades de freqüentació i
en pro d’una atenció més racional i de més
qualitat, els experts en planificació sanitària con-
sideren que no queda justificada.

Arrel d’aquesta reivindicació, la Sra. Garcia
va iniciar una campanya de desprestigi tant a nivell

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

Carta oberta de l’equip sanitari de l’ABS
de Cassà de la Selva

contra incenids, el nou pla general...
Gràcies. Tothom pot opinar... Només faltaria.
Opinió: manera de jutjar alguna qüestió.
Miquel Casas, alcalde

Miquel Sentís i González i la seva família vol ma-
nifestar el seu agraïment més profund i sincer per
totes les mostres d’afecte, simpatia i solidaritat
rebudes de part de tants amics i veïns de Caldes
en aquests moments delicats.

Davant la impossibilitat de poder expressar-
ho personalment a tots i cadascun, es fa públic a
través de la revista municipal Aquae.
Miquel Sentís, Regidor del PSC-Progrés Mu-
nicipal.
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La tenora

La tenora és l’instrument rei de la cobla, és l’ideal
per les execucions de les sardanes a plaça.
Els seus potents timbres des dels greus als aguts,
són perceptibles amb fidelitat a més de 100
metres. Per tant, és l’ instrument més adient
d’interpretació de melodies a l’aire lliure, tant si
són dolces i suaus, com eixelebrades, picades i
amb fortíssims, de composició. En ser un
instrument de doble llengüeta, l’executant ha de
saber prémer ambdues canyes de forma que no
en variï la sonoritat, que pot ser de mig to segons
la nota i la pressió que li doni el prémer entre els
llavis les dues canyes.

El seu inventor fou Andreu Toron, que des de
1840 feia proves per obtenir un bon instrument
que permetés a les bandes militars de l’època
aconseguir desenvolupar un so que fos capaç de
dominar les fresses pròpies del carrer, produïdes
pels crits d’admiració de la gent i els passos en
les marxes militars de les desfilades. No fou fins
l’any 1850-1855 que sorgí la primera tenora amb
el pavelló de metall, amb les claus de Sol i de Fa
diesi greus. Toron junt amb les indicacions i
consells, sens dubte, de Pep Ventura, fou
determinant, i ambdós flanquejaren les barreres

que mancaven a l’instrument, en l’execució-
interpretació de les partitures més exigents, i amb
un ventall ampli de tessitura de tres octaves. El
destacat en la tenora és que és menys airós que
en el tible, però en canvi en les frases musicals
lligades la fa ser la reina de la melodia. Cal remar-
car que els millors sons en les tenores els va
aconseguir construir el lutier de Figueres
Soldevila, més conegut amb el pseudònim de
Catroi.

La sonoritat de la tenora és incomparable i tant
pot ser fulgurant, com enjogassada, altiva,
arrogant, solemne, cruel i penible, comptant que
cada registre té el seu propi caràcter. És a dir: El
to greu és pompós, solemne, comediant, teatral,
exigent, dur, inflexible, fastuós i cerimoniós.

El to mèdium, és dolç, reposat, suau,
entendridor. El to agut, és apassionat, fogós,
orgullós i punyent. La tenora no pot ser exclosa
en cap obra escrita per a cobla, sardana o ballet
popular.

Sabia del valor musical d’interpretació d’una
sardana del virtuós Ricard Viladesau, ara en el
nostre record. En començar vaig tenir la sensació
que la música m’envoltava i sentia plaer
d’escoltar-la. La bona música és com l’amor que
no saps com ha entrat dins teu però estàs joiós de
posseir-lo, fa la sensació de força i seguretat. A
mitja peça sentia que cada vegada que intervenia
la tenora fins i tot sentia esgarrifances i que les
llàgrimes no tardarien en sorgir, pel sentiment
amb què era interpretada. El temps, el silenci, la
devoció... és com si s’hagués aturat el món i res
del que succeïa a redós no tingués importància .
En acabar no sabia com retornar perquè no podia
reaccionar a les sensacions interiors que sentia,
d’amor a la música i al so de la fidel tenora i al
compositor de l’obra que era Remembrança, de
Joaquim Serra. Una sardana com per tenir-la gra-
vada dins el cor i escoltar-la en la teva intimitat,
fruint del meravellós moment.
Sebastià López. sebastia@caldesdemalavella.com
sebastia@caldes.org

local com a través dels mitjans de comunicació i
d’autoritat polítiques i sanitàries, sotmetent els
professionals del consultori a un assetjament
continuat i indiscriminat. Al nostre entendre,
totalment injustificat i immerescut. Així, hem
arribat a una situació francament insostenible.

Com a col·lectiu ens acollim al dret de
defensar-nos contra uns atacs, l’objectiu dels
quals no podem entendre. Per tant, demanem que
se’ns deixi treballar sense pressions pel bé de tots.

Gràcies per la vostra atenció i per les mostres
de suport rebudes,
L’equip sanitari de l’ABS de Cassà de la Selva
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Característiques
-De la família de les bromeliàcies
-Gènere que compren unes 120 espècies natives
de Sud-Amèrica.
-Roseta formada per llargues fulles, flors tubulars
rodejades de bràctees.
-Són plantes que en el seu hàbitat natural viuen
penjades de les
branques i els troncs
dels arbres. Reben el
nom d’epífites, però
no hem de
confondre-les mai
per plantes
paràsites; la
diferència és que les
epífites utilitzen els
arbres com a suport
però sense alimen-
tar-se’n mentre que
les plantes paràsites
com ara el vesc
s’alimenten de
l’arbre portador.
-Epífites també són
la majoria de les orquídies, alguna espècie de cac-
tus, les tillandsies i les bromèlies.
-Les fulles tenen forma de cinta més o menys
ampla, amb els marges llisos. Són d’un color verd
intens i del centre, des d’on surten les petites flors,
estan voltejades de bràctees en forma d’espiga i
sempre de colors intensos (vermell, groc, taronja,
morat, granat…)

Atencions
-Totes volen claror o semiombra i temperatura
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Bromelia. Guzmania Amaranth (G.Grand Prix, G.Cherry, G.Rana, etc.)

entre 16 i 19ºC.
-El creixement en general és lent. El període de
creixement serà de març fins a l’agost; en quant
al període de repòs, és des de l’agost fins a febrer.
En el període d’activitat caldrà augmentar el grau
d’humitat ambiental.
-El reg el farem vaporitzant les fulles. Cal que li

quedi aigua
dipositada entre
les fulles i en el
temps de
c r e i x e m e n t
r e g a r e m
directament a la
terra i podem
barrejar amb
l’aigua un adob
per a orquídies.
-No en farem
transplantacions
fins a la prima-
vera.
-Un cop li neixin
fills tot al
voltant, a mida

que la planta mare es vagi tornant de color marró,
l’haurem d’eliminar i serà el moment de trasplan-
tar els fills.

Curiositats
-Cristòfor Colom va descobrir la primera
bromeliàcia (Ananas comosus) i la va portar a Eu-
ropa cap el 1493. Els primers dibuixos daten del
1693, del botànic Plumier.

Mar Aulet (Floristeria Pom de flors S.C.)
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