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Mentre arriba a les vostres llars aquest número de l’Aquae, haurem passat una efemèride al nostre
parer molt important pel seu significat:  El 3 d’abril fa 25 anys que disposem d’ajuntaments democràtics.
De fet, un 3 d’abril de 1979 es celebraven les primeres eleccions municipals després de les últimes del
1931, durant la República. 40 anys de dictadura varen donar pas després d’un llarg camí cap a la
normalitat a l’elecció dels respresentants municipals mitjançant el vot directe dels ciutadans.
Al mateix temps, malgrat no ser del tot exactes en quant a dates, podem assimilar aquesta efemèride
amb la creació dels primers butlletins municipals. El binomi ajuntaments democràtics - butlletins o
revistes d’informació local neix en aquella època amb la voluntat de trencar la tendència de l’etapa
predemocràtica que era simplement de no informar a la població. Agafant el relleu de la tasca infor-
mativa endegada per les associacions de veïns arreu, molts ajuntaments comencen a capitanejar el rol
de la informació. Per tant, 25 anys d’ajuntaments democràtics vol dir també, si més no en relació a la
idea de canvi i ruptura vers l’etapa anterior que propugnaven, 25 anys d’informació municipal. Una
herència de la qual som hereus des d’aquestes línies, motiu pel qual volem celebrar-ne aquest aniversari,
tot reconeixent la tasca duta a terme en uns moments difícils per a aquells pioners que s’atreviren de
manera novedosa a informar al poble, amb la normalitat que ens caracteritza actualment.
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Defuncions
Joan Comas Barnés                  1-XI-03
Isabel Guilera Vilasaló              9-XI-03
Pilar Garcia Anaya                     12-XI-03
Sergio Pardo Vera                     23-XI-03
Rosa Dalmau Blanch                4-XII-03
Enriqueta Ciurana Font           21-XII-03
Maria Gloria Amat Valverde    21-XII-03
Manuela Jordà Ribas                26-XII-03
Juan Castellano Ortí                 31-XII-03
Pilar Cerezo Marull                    4-I-04
Francisco Betran Fusta              22-I-04
Juan Coll Puig                      3-II-04
Marcelino Dilmé Ayats              7-II-04
Carmen Grau Savalls                 25-II-04

Naixements
Cristina Sanchez i Guerrero 18-X-03
Abel Terrús i Pinos 23-X-03
Junior Angel Rojas y Saabedra 19-X-03
Miquel Duch i Coll 7-XI-03
Emma Dalmau i Del Aguila 31-X-03
Samuel Rubio i Dumont 9-XI-03
Izan Rueda i Hidalgo 13-XI-03
Nil Vila i Rabaña 20-XI-03
Pau Alvarez i Rubau 23-XII-03
Eloi Bota i Batlle 7-I-04
Isaac Guerrero i Pinto 16-I-04
Carla Paradeda i Esteo 30-I-04
Albert Armengol i Panella 7-II-04
Nil Jimenez i Casals 12-II-04
Natasha Martinez i Goloubeva 13-II-04
Joel Gomez i Rodriguez 22-II-04
Gemma Lopez i Suñen 27-II-04

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
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

Matrimonis
Juan Sureda Ruscalleda i
Maria Galan Romero                   31-V-03
Jorge Feliu Majó i
Ana Maria Alcalà Ungria              20-IX-03
David Suñen Romero i
Francisca Pardillo Espinosa        15-XI-03
José Maria Perera Rameil i
Matilde Sacasa Cañas                   15-XI-03
José Manuel Rubio Hidalgo i
Cristina Dumont Aguilera         20-XII-03
Francisco-Javier Codinach Margarit i
Dolores Velazquez Gonzalez     28-II-04
Francisco Escobosa Enriquez i
Ana Joaquina Dalmau Novials   28-II-04
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Del 19 al 30 d’abril, inscripcions a la llar d’infants

Divendres, 23 d’abril, Sant Jordi
-Espectacle infantil amb Sota la capa del cel, de
Destastrossus circus. A la plaça de l’Ajuntament.
-En acabat, berenar popular i lliurament dels premis
literaris de microliteratura

Dissabte, 24 d’abril
-Teatre amb Qui porta la truja a menar?, de Focu Boig. Al
teatre municipal, a les 10 de la nit
-Sortida del Club Excursionista al Comanegra des
de Rocabruna

Diumenge, 25 d’abril, assemblea d’Aigües Bones

Divendres, 30 d’abril, diada dels avis. Missa, dinar
i ball

Del 30 d’abril al 31 de maig, inscripcions al
camp de treball de Sant Maurici (participants de
diverses comunitats autònomes), que es farà del 4
al 17 d’agost. De 18 a 25 anys. Telèfon 012 o a
internet. Per  més informació: 617 585 742 (Raquel)

Diumenge, 2 de maig, Festa del pedal

Del 4 de maig al 6 de juny, inscripcions al camp
de treball de Sant Maurici (participants catalans),
que es farà del 18 al 29 d’agost Participants de 14 a 17
anys. Inscripcions del 4 de maig al 6 de juny, al 012, a
internet o al Consell Comarcal de la Selva (972 84
2161).Per més informació, truqueu al 617 585 742
(Raquel)

7 de maig, Concert-ball en homenatgea Lluís Ferrer.
Concert a càrrec de la Coral Cantaires de Caldes i Orquestra
Internacional Maravella i ball a càrrec de l’Orquestrina
Jadris i de l’orquestra Maravella. Preu de l’entrada: 3 euros
(gratuït pels socis). Ho organitza l’Agrupació de Sardanistes
de Caldes de avella.

8 de maig. L’hora dels contes, a les 12 del migdia a
la biblioteca municipal Francesc Ferrer i Guàrdia
Diumenge 9 de maig. Aplec de la Sardana.
-A les 10 del matí, exhibició sardanista dels alumnes de
3r. i 4t. de primària del CEIP Sant Esteve de Caldes.
-A 2/4 d’11 del matí, Sardana de Germanor, lliurament
de records i esmorzar pels assistents a l’exhibició
-A 1/4 de 12, concurs de colles improvisades
-A 3/4 de 12, plantada de gegants de Caldes
-A les 12, acte commemoratiu

-A les 2, dinar amb assistència de familiars i autoritats
-A les 4 de la tarda, inici de la sessió de tarda de l’aplec
-A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de l’Ajuntament, inici de
la sessió de nit de l’aplec. Refrigeri a tots els assistents.
*Exposició sobre el món geganter. A Cal Ferrer de la
plaça.

Dissabte 15 de maig
-L’hora dels contes, a les 12  a la biblioteca municipal
-II milla urbana popular

Diumenge 16 de Maig, Sortida del C.Excursionista al
Taga.

Dissabte 29 de Maig, Sortida del C.Excursionista a
Ull de Ter-Queralbs en autobús. Reserveu places quinze
dies abans als telèfons 972 470967 (Pere) o 972472073
(Pep).

Dissabte 12 de juny. Audició patrocinada, amb la
cobla Bisbal Jove. A les 10 de la nit a la plaça Mas Ros.
Organitzada per l’Agrupació de Sardanistes de Caldes
de Malavella.

Dissabte 12 de juny, actes de Caldes, 12ena. vila
gegantera
-Plantada de capgrossos i grallers a la plaça de
l’Ajuntament
-Cercavila pels carrers del poble
-Sopar (per a les colles participants)
-Sardanes a la plaça Francesc Mas i Ros. S’hi estrenaran
dues sardanes que l’Agrupació de Sardanistes ha encarregat
per  l’ocasió -Concert de música Tradicional, a
càrrec de Grallers de l’Acord de Vilanova i la Geltrú.
Actes organitzats per la Colla Gegantera de Caldes

Diumenge 13 de juny, actes de Caldes, 12ena. vila
gegantera
-Esmorzar (Colles participants)
-Plantada de Gegants i  cercavila pels carrers del
poble (a concretar)
-Inauguració element commemoratiu (a concretar)
-Ball final al camp de futbol
-1er Concurs de Crit de Fal·lera
-Dinar de Germanor
Actes organitzats per la Colla Gegantera de Caldes

Diumenge 20 de juny, sortida del C.Excursionista a
Vallter

Dissabte 26 de juny, sortida del C.Excursionista  a
les mines de sal de Cardona.
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 Sessió plenària del dilluns 26 de gener de 2004
-Adjudicació de la gestió del servei de recollida de residus al municipi de Caldes de Malavella. Aprovat
amb els vots favorables de CiU i ERC i contraris de PSC-Progrés Municipal
-Aprovació del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del contracte de
consultoria i assistència per la redacció de la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM)
de Caldes de Malavella, així com la seva licitació. Aprovat per unanimitat.
-Aprovació de l’acord de delegació al servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva la sol·licitud
de compensació prevista a l’ordre HAC/3154/2003 del Ministeri d’Hisenda. Aprovat per unanimitat.
-Aprovació de la proposta de conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Caldes de
Malavella per l’execució de diverses actuacions i millores a la carretera de Cassà de la Selva a Caldes
de Malavella, GI-V-6741, i per l’establiment de les bases per la cessió a l’Ajuntament d’un tram
d’aquesta. Aprovat per unanimitat.
-Donar compte de l’aprovació inicial del Pla Especial corresponent al catàleg de masies i habitatges
en sòl no urbanitzable de Caldes de Malavella.

Sessió plenària de dilluns 16 de febrer de 2004
-Proposta d’aprovació de diferents acords per la posta a disposició d’un solar al Departament
d’Ensenyament. Aprovat per unanimitat.
-Proposta d’acord de suspensió de llicències de telefonia mòbil a tot el terme municipal. Aprovat per
unanimitat.
-Sorteig per la designació dels membres de les meses electorals.

Sessió plenària de dilluns 29 de març de 2004
-Proposta d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2004. 7 vots a favor
(CiU+ERC i 4 en contra PSC-Progrés municipal).
-Proposta d’aprovació del conveni per a l’execució de les obres de pista doble poliesportiva. Aprovat
per unanimitat.
-Proposta d’acord en relació a l’execució de les obres d’ampliació de la llar d’infants municipal. Aprovat
per unanimitat.
-Proposta d’acord en relació a una autorització de compatibilitat laboral. Aprovat per unanimitat.
-Proposta de modificació de tarifes per a la llar d’infants. Aprovat per unanimitat.
-Proposta d’acord conjunta en relació a promoure i treballar per la creació d’un ADF en el municipi de
Caldes. Aprovat per unanimitat.
-Proposta d’acord conjunta en relació a la creació d’un grup format per regidors dels diferents grups
municipals per treballar conjuntament un pla de joventut pels joves de Caldes. Aprovat per unanimitat.
-Proposta d’acord  d’urgència en relació a l’acceptació de l’adhesió a la Junta de Compensació de Can
Solà gros II per part dels propietaris de quatre parcel.les i tancament dels expedients d’expropiació
iniciats.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Actes dels plens municipals



8

El nostre municipi contribuirà amb l’organització
de tres activitats en el Fòrum de les cultures: el
55è Aplec de la sardana, la celebració de la
12ena. vila gegantera de les comarques
gironines i els camps de treball arqueològics
de Sant Maurici. Aquest matí s’ha fet la signa-
tura del conveni que compromet al municipi a
organitzar aquests actes i al Fòrum, a promoure’ls.
En la presentació de l’acord de col·laboració hi
ha assistit, per part del Fòrum, Antoni Farrés,
responsable de l’àmbit municipal del Fòrum Bar-
celona 2004 i per part de l’Ajuntament, Miquel
Casas, l’alcalde.
Antoni Farrés ha destacat la projecció nacional i
internacional que tindran dels tres actes que
organitza Caldes mitjançant el canal temàtic del
Fòrum, que en farà una cobertura i difusió espe-
cial gràcies a la condició de membre associat que
té Caldes. Farrés també ha apuntat que
l’organització del Fòrum s’està plantejant dedi-
car un dia a cadascun dels pobles col·laboradors,
al llarg del qual es tindrà un tracte especial al
poble i als seus vilatans, amb l’organització de
viatges per visitar el Fòrum, amb la facilitació
d’entrades a preus especials, visites guiades,
recepció oficial entre altres.
Tot seguit disposeu d’una breu explicació dels tres
actes que organitzarà Caldes:

55è Aplec de la Sardana, organitzat per
l’Agrupació de Sardanistes de Caldes de
Malavella. Es celebrarà el 9 de maig i inclourà
l’estrena d’una sardana dedicada a la celebració
d’actes del Fòrum a Caldes que rebrà el nom de
Des de Caldes amb el Fòrum, composada pel mestre
Francesc Camps. L’Aplec de la sardana és el segon
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Caldes aportarà tres actes en el Fòrum de les cultures

més antic de Catalunya i aquest any arriba a la
seva 55ena edició, amb més activitats que mai.
Aquest any inclou un homenatge al mestre
caldenc Lluís Ferrer.

12ena Vila Gegantera de les Comarques
Gironines - Caldes de Malavella 2004,
organitzat per la Colla Gegantera de Caldes de
Malavella. Es celebrarà el cap de setmana del 12
i 13 de juny tot i que ja ha arrencat amb diferents
actes, aquest esdeveniment inclourà diferents
activitats relacionades amb la cultura popular i
tradicional: balls de gegants, trobada de
capgrossos, trobada de grallers, concerts de mú-
sica tradicional, ballades de sardanes, trobada de
gegants, taller de capgrossos, exposicions...

El Camp de Treball arqueològic de Sant
Maurici, organitzat pel Centre d’Esplai Sant
Esteve. Es farà del 4 al 28 d’agost al castell de Sant
Maurici. Aquest serà el tercer any d’unes excavacions
de les restes medievals del castell de Sant Maurici i
edificis adjacents, en les quals han participat nois i
noies de Catalunya i de la resta del món.

Antoni Farrés i Miquel Casas
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Els avui presents aquí, al davant mateix de la Casa
de la Vila de Caldes de Malavella, símbol de
democràcia i de les llibertats col·lectives.
MANIFESTEM
-Que el poble de Caldes de Malavella condemna
radical i enèrgicament la massacre perpetrada per
un grup terrorista a Madrid. Perquè un atemptat
com els d’ahir, va contra tots nosaltres: contra la
democràcia.
-El poble de Caldes de Malavella considera
d’especial repugnància l’atemptat massiu a
víctimes anònimes que acudien al seu treball.
Matar de manera massiva sobre la població civil
és un crim horrorós. Manifestem el valor de la
vida per sobre de qualsevol altre.
-El poble de Caldes de Malavella es solidaritza
amb el poble de Madrid i expressa el seu profund
dolor i el seu condol a totes les famílies afectades
pels cruels assassinats. La solidaritat amb les
víctimes és un deure democràtic de tots plegats.
No en fem un mal ús.
-Alhora fem una crida en la reclamació que tots els
grups terroristes, es dissolguin i deixin de matar ,a
tot arreu, i acceptin que només es legitima la defen-
sa per la via democràtica dels plantejaments polítics.
-En aquest sentit, reclamem la convocatòria d’un
acord de totes les forces democràtiques per po-
sar definitivament fi al terrorisme. És
especialment imprescindible recuperar el marc de
diàleg entre tots els partits de trajectòria
democràtica., que tant demanaven i demanen el
desaparegut Ernest Lluch i d’altres.
-Davant el terrorisme ha d’imperar  la serenor, el
diàleg ,la convivència  entre tots, i , per sobre de
tot, la veritat, sigui quina sigui aquesta.
-El poble de Caldes de Malavella s’adhereix, així,
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Manifest de condemna de la massacre terrorista de Madrid 11-M

a totes les concentracions de repulsa que
s’organitzen arreu de Catalunya.
-l’Ajuntament acorda penjar la senyera amb un
crespó  negra  al mig, en senyal de dol, al balcó de
la Casa de la Vila , així com fer onejar a mitja asta
les senyeres que presideixen les entrades al nostre
municipi.
-Amb aquests atemptats s´ha volgut condicionar
el normal desenvolupament del procés electoral.
Per això, i , ara més que mai, hem de fer una  crida
a la participació massiva a les urnes  a tots els
catalans i catalanes, i en especial a tots els
caldencs i caldenques, com a expressió de les seves
conviccions democràtiques i de la seva repulsa a
tota mena de violència.

Caldes de Malavella 12 de març de 2004

Concentració a la plaça de l’Ajuntament
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Aprovats els pressupostos pel 2004

El plenari de 29 de març va
aprovar un pressupostos per
l’any 2004 de 4.148.060 euros.
Cal destacar-ne els següents
aspectes:
La inversió prevista  és de
972.777 euros, limitada per la
legislació actual que restringeix
la capacitat d’endeutament
dels ajuntaments ja que fa que
com a màxim es puguin
endeutar a llarg termini amb la
quantitat que realment
amortitzen durant l’any. Això
rebaixa l’autonomia municipal,
sobretot per a aquells equips
de goven que tenen ganes de fer
inversions fortes.
El finançament d’aquesta
inversió màxima de 972.777
euros procedeix de les següents
fonts:  subvencions: 360.000;
venda de patrimoni: 40.000;
préstec: 251.000; recursos
propis: 321.777.
Un altre punt a ressaltar és el grau
molt alt de sanejament de que
gaudeix l’Ajuntament ja que l’u
de gener de 2004 tenia un deute
bancari de 865.000 euros, una
xifra que representa un 24,75%
dels ingressos ordinaris
pressupostats (molt lluny del
màxim del 110%). I si li sumem
el préstec previst per aquesta
anualitat s’arriba sols al 31,9 %.
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Les inversions
Pel que fa al capítol d’inversions,
quantificat en 972.777 euros, es preveu
l’edificació d’un nou Ajuntament, amb una
inversió inicial de 530.000 euros, part de
la qual pot ser finançada pel PUOSC (Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya).
També destaca enguany una partida per la
rehabilitació de les Termes Romanes que,
com en el cas anterior, també es contem-
pla que sigui subvencionada mitjançant el
PUOSC i el FEDER (Fons Europeu de
Desenvolupament Regional). En serveis,
es preveu una partida de 72.000 euros per
asfaltar diversos carrers.
Pel que fa a Ensenyament, l’ampliació de
la llar d’infants valorada en 111.000 euros
és la inversió més important.
Pel que fa a inversions en equipament esportiu
destaca l’acondicionament definitiu de la zona
esportiva i l’arranjament d’una mini-pista de
bàsquet al parc de les Moleres.
L’adequació tècnica de l’escenari del teatre mu-
nicipal més la millora dels equips informàtics de
la biblioteca suposen la despesa més important
en l’àmbit de la cultura enguany, que es té la
intenció de finançar amb ajuts de la Diputació de
Girona.
També es contempla una partida per l’arranjament
del solar municipal situat entre el carrer Pla i
Deniel i la carretera de Llagostera. Per últim, en-
tre aquestes inversions en sobresurt una de
caràcter intern i necessària com és la renovació

de l’equipament informàtic de les oficines de
l’Ajuntament.
Hem d’assenyalar que d’entre les despeses que
es contemplen  per enguany hi ha l’inici dels
treballs per a la modificació del Pla General i s’ha
habilitat una partida de 60.000 euros a tals efectes.
També es contempla una partida de 55.000 euros
pel manteniment i conservació dels edificis de
l’escola. Les transferències en forma de
subvencions a entitats culturals i esportives del
nostre municipi ascendeix a un total de 64.520
euros. Finalment, per acabar aquest petit resum
pressupostari, pel que fa a la nova recollida de
residus urbans i assimilats es preveu una despesa
de 128.000 euros.

Això no obstant és teòric ja que durant tot l’any
s’anirà amortitzant capital i al final d’any ens
trobarem amb el mateix endeutament del primer
de gener passat ja que l’Ajuntament, com ja hem

explicat anteriorment, només pot demanar els
diners que realment tornarà aquest any. En quant
a la despesa corrent, aquesta augmenta respecte
els anys anteriors.
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El ple de 26 de gener va adjudicar el serveis per
la gestió de recollida de residus domèstics i
assimilables a l’empresa A.J.Ruz S.L. Les
empreses concurrents i les propostes econòmiques
de cadascuna van ser les següents:
-Casellas Marçal SCP: 148.485,80 euros
-A.J.Ruz S.L: 129.365 euros
-Hermanos Alum S.L: 144.242,01 euros
-CESPA Ingenieria urbana S.A: 152.800,91 euros
La puntuació es va establir en funció de
l’organització del servei, del menor preu, de les
millors propostes i de l’experiència prèvia en la
prestació del servei. Els resultat varen ser:
-Casellas Marçal SCP: 2,55 punts
-Ruz S.L: 8,10 punts
-Hermanos Alum S.L: 6,66 punts
-CESPA: 1,92 punts
L’empresa oferirà els següents serveis:
-L’inici dels treballs va ser  l’1 de març i el termini

d’execució serà de cinc anys.
-Es subministraran i col·locaran 250 contenidors
de 1.100 litres, amb capacitat superior als
anteriors.
-Com a novetat, es prestarà el servei en tots els
sectors del municipi, incloses les urbanitzacions,
i durant tot l’any, de dilluns a dissabte, inclosos
els dies festius i assenyalats.
Els contenidors es rentaran com a mínim un cop
per setmana  de juliol a setembre i cada quinze
dies durant la resta de l’any.
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Adjudicat el servei de recollida d’escombraries

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

Els nous contenidors
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A punt per un nou aplec de la sardana

Ja tenim a la cantonada el 55è aplec de la sardana
que enguany es dedica a Lluís Ferrer, fundador de
l’Orquestra Internacional Maravella, en motiu del
80è aniversari del seu naixement. El gruix d’activitats
es fa el diumenge 9 de maig  però el 7 es farà un
concert-ball en homentage a Lluís Ferrer  en el qual
participaran l’Orquestra Maravella, la mítica
orquestrina Jadris i la Coral Cantaires de Caldes. Com
a novetats també hi ha el concurs de colles
impovisades, la inauguració de tres sardanes i la
participació de la colla gegantera en motiu de la
nominació de Caldes com a vila gegantera de les
comarques gironines. Podeu veure la programació
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Imatge de l’Aplec de l’any passat

de totes les activitats a l’Agenda d’aquest número
mateix de l’Aquae.
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L’Ajuntament demana una subvenció per ampliar la llar d’infants

L’Ajuntament ha adquirit una finca annexa a
l’escola per posar-la a disposició del Departament
d’Ensenyament amb la intenció de fer l’ampliació
del CEIP Sant Esteve. L’adquisició ple lliure
de càrregues de la finca va ser aprovada per
per un valor de 87.827,32 euros al propietari,
el senyor Benet Vinyals Batchellí. El solar
està situat al carrer Girona s/n, amb una
superfície de 690 m2. A part de l’adquisició,
l’Ajuntament col·laborarà econòmicament
en l’ampliació del centre aportant una
quantitat equivalent a l’import de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i
les taxes municipals pròpies que es liquidin
per a l’atorgament de la llicència d’execució

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

L’escola amplia els terrenys i ja té projecte d’ampliació

La Junta de Govern Local ha acordat sol·licitar
una subvenció a la Direcció General de Centres
Docents per ampliar la llar d’infants municipal i
crear 50 places escolars. La proposta consisteix
en què s’autoritzi finalment 3 aules de P1, que
equivalen a 39 places, i 3 aules de P2,
corresponents a 60 places, amb la qual cosa
s’arribaria a les 99 places de preescolar.
El moviment demogràfic del municipi és molt
intens en els últims anys i l’Ajuntament conside-
ra convenient augmentar el servei que es dóna i
en conseqüència ampliar el centre. Per aquest
motiu s’ha realitzat la redacció d’un avantprojecte
que fou informat favorablement pels tècnics del
Departament d’Ensenyament. La Generalitat de
Catalunya participa en el finançament de les obres
per la creació de noves places de les llars d’infants
municipals.
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de les obres i funcionament. L’Ajuntament ja
disposa del projecte d’ampliació que té un
pressupost d’1.261.532,63 euros

Inscripcions pel curs vinent
Per altra banda, entre el 19 i el 30 d’abril es podran
fer les inscripcions pel curs vinent. Acordada la
modificació de tarifes, els preus públics seran els
següents:
-Matrícula d’inscripció:
51,31 euros
-Quota mensual: 86,81
euros
L’horari escolar serà de
9 del matí a 5 de la tar-
da i l’extraescolar, de
dos quarts de 9 a 9 del
matí i de 5 a 6 de la tar-
da. Enguany s’ha editat
un tríptic informatiu
pels pares. A la foto en
teniu la portada.
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Plànol del projecte d’ampliació
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L’Ajuntament ha procedit a suspendre les
llicències per la instal·lació i funcionament
d’instal·lacions de radiocomunicació a tot el
terme municipal de Caldes de Malavella en un
termini d’un any per estudiar-ne la regulació dins
el Pla general d’acord amb la normativa existent.
Aquest acord prové de la sessió de ple de 16 de
febrer. El ple municipal de 27 de març de 2001 ja
va aprovar en el seu moment una ordenança mu-
nicipal per la instal·lació i funcionament
d’instal·lacions de radiocomunicació, amb la
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Es suspenen les llicències de telefonia mòbil a tot el municipi

finalitat de regular les condicions a les quals
s’havien de sotmetre la instal·lació i el
funcionament de les instal·lacions de
radiocomunicaió a Caldes de Malavella. El Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya
mitjançant sentència de data de 23 de desembre
de 2003 ha anul·lat l’apartat d’aquella ordenança
que fixava tres zones on s’acotava la instal·lació
d’antenes de radiocomuniació, per considerar que
la seva determinació s’ha de fer en seu urbanísti-
ca. Aquest és el motiu de la suspensió de les llicències.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella i la
Diputació de Girona han signat un conveni per
executar  millores a la carretera de Cassà, la Gi-
V-6741, de la qual és titular la pròpia Diputació.
Destaca en aquest conveni  l’ordenació de la
intersecció entre
l’esmentada carretera i la
Gi-674, la carretera  de
Llagostera, a través d’una
rotonda amb enllumenat
que en millorarà la seguretat
viària. D’acord amb el
planejament urbanístic, la
rotonda es desplaça a l’est

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Conveni d’execució de les millores de la carretera de Cassà a Caldes

per millorar-ne la visibilitat i l’accés als vials que
hi conflueixen, la qual cosa ha comportat fer un
nou tram de carretera que substituirà l’actual, que
passarà en virtut d’aquest conveni a ser via urba-
na de titularitat municipal.

El ple ha aprovat per unanimitat crear un grup
de regidors dels diferents grups municipals que
treballi conjuntament un pla de joventut pels joves
de Caldes.  L’acord prové d’una proposta del PSC-
Progrés Municipal que plantejava la creació d’un
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Es crearà un grup de treball per fer un pla pel jovent

centre cívic que dinamitzés la joventut caldenca.
El plenari va aprovar tractar aquesta qüestió i les
altres propostes que presentin la resta de partits
polítics en aquestes reunions específiques i mirar
de fer una proposta consensuada.

Futur inici de carretera de CassàLa rotonda des del vial d’Aigüesbones
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El ple aprova promoure la creació d’una ADF

El ple ha aprovat per unanimitat promoure la
creació d’una ADF (Agrupació de Defensa Fo-
restal). Les ADF són entitats que s’encarreguen
d’endegar accions per evitar els incendis i de pla-
nificar actuacions en cas de produir-se’n,així com
vetllar per les agressions al territori. Formen part
de les ADF membres de l’Ajuntament,
organitzacions professionals agràries, propietaris

de terrenys forestals, associacions de defensa de
la natura i representants d’urbanitzacions. La
proposta va sorgir arran d’una moció del PSC-
Progrés Municipal que suggeria que l’Ajuntament
creés una ADF. En convenir que el consistori com
a tal no pot crear tot sol una ADF sinó que són
les entitats interessades les que l’han de consti-
tuir, el plenari va aprovar  promoure’n la creació.

La Generalitat ha obert la convocatòria per a la
concessió de la prestació econòmica de caràcter
universal per infants a càrrec de famílies amb fills
menors de tres anys, famílies nombroses o famílies
monoparentals amb infants menors de sis anys.
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La Generalitat obre el període de sol·licitud d’ajuts a pares

Enguany es preveu allargar fins al 31 de gener de
2005 el termini de presentació de les sol·licituds
en cas que l’infant neixi durant el mes de
desembre de 2004. Podeu ampliar la informació
a:  http://www.gencat.net/benestar/03-06/

El delegat d’Ensenyament a Girona, Joaquim
Bosch es va comprometre el divendres passat a
estudiar l’ampliació d’un mestre per a P3 per l’any
vinent. L’AMiPA de l’escola exigia un tercer
mestre nou per cobrir les necessitats del 57
alumnes que hi ha actualment a P3 però
Bosch va apuntar en una reunió amb
l’AMiPA de l’escola de Caldes que l’aposta
del Departament d’Ensenyament per aquest
curs havia estat destinar el mestre de reforç
a P3. Això implica que no hi ha cap
professor de suport en tot l’ensenyament
inicial. Els pares i mares havien convocat
una concentració al pati de l’escola i una
roda de premsa amb els mitjans de
comunicació. L’AMiPA no està satisfeta
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Ensenyament es compromet a aportar un mestre més per P3 l’any vinent

amb la resposta d’Ensenyament i recela sobre la
possibilitat que el curs vinent hi pugui haver un
tercer mestre, per la qual cosa no descarta conti-
nuar fent pressió en aquest sentit.
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2 mares, el director de l’Escola i el delegat atenent una periodista
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-S’ha aprovat i adjudicat per Junta de Govern Lo-
cal el projecte d’arranjament del camí de Caldes
a Can Solà Gros passant pel carrer Girona.
Després de la licitació, la mesa de contractació,
d’acord amb el plec de clàusules, va adjudicar les
obres a Xavier Alsina S.A., per un import de
120.800 euros.

-L’Ajuntament ha aprovat que el Servei de Gestió
Tributària del Consell Comarcal es faci càrrec de
les liquidacions de les plusvàlues.

-S’ha adjudicat el contracte de rehabilitació de
les obres de la muralla del Castell de Caldes a
l ’ e m p r e s a
construccions
Barceló –Jordà
S. L. pel preu
de 95.977,02
euros.

-S’ha aprovat completar i ratificar el Projecte de
Compensació del Pla Especial Aigües Bones de
Caldes de Malavella, incorporant les correccions
requerides pel Registre de la Propietat per adequar
els assentaments registrals.

-S’aprova la certificació d’obra num.2 en sessió
de 22 de desembre de Comissió de Govern de les
obres d’urbanització del carrer Sant Jordi a favor
de l’empresa Xavier Alsina SA per import de
82.714,78 euros.

-S’aprova el pressupost per instal·lar un sistema
d’alarma contra incendis en el CEIP Sant Esteve
per un import de 586 euros més IVA. Així també
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Breus

s’acorda la confecció i col·locació de quatre
proteccions a les porteries de bàsquet del CEIP
Sant Esteve per import de 539,65 euros.

-En data de 26 de gener de 2004 s’ha concedit a
l’empresa  Malavella SA una llicència per sote-
rrar dues canonades d’impulsió des del manan-
tial a la planta envasadora passant pel costat dret
de la carretera de Llagostera  la vorera.

-S’acorda en data  de 9 de febrer de 2004 el
pressupost per a instal·lar ventiladors a la llar
d’infants per un preu de 1.464,34 euros.

-S’acorda atorgar a la Comissió de festes de Sant
Sebastià una subvenció de 613,08 euros en motiu
de la celebració de l’aplec de 2004.

-L’Ajuntament de Caldes rebrà una subvenció de
20.434,41 euros per l’obra de la pista polivalent.
El ple municipal va aprovar el març passat un
conveni amb el Consell Català de l’Esport que
contempla aquesta ajuda.

-El plenari ha acceptat l’adhesió a la Junta de
Compensació de Can Solà gros II dels propietaris
de quatre parcel·les i ha tancat, per tant, els
expedients d’expropiació que s’havien iniciat.

-El Ple de la Diputació de Girona en sessió de
març de 2004 va aprovar la proposta de
distribució d’ajuts a les biblioteques del Sistema
de lectura pública de Catalunya, per a l’adquisició
de fons documental. Entre els beneficiaris figura
l’Ajuntament de Caldes de Malavella a qui
corresponen 4.314,00 euros amb aquesta finalitat.
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En un pas més per endegar la revisió del Pla Ge-
neral, en el ple de gener es va aprovar el Plec de
clàusules i prescripcions per la redacció de la
revisió del Pla d’Ordenació urbana Municipal
(POUM) de Caldes de Malavella. El preu del
contracte es fixa en 190.000 euros i podrà ser
millorat a la baixa, sempre que no s’incorri en
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S’aprova el plec de clàusules del Pla General

baixa temerària. Els interessats, a més d’adjuntar
la proposta econòmica, hauran de presentar una
memòria explicativa i un diagnòstic de la
problemàtica urbanística del municipi tant des de
la vessant conceptual com de l’estructura
metodològica en la redacció del treball així com
els mitjans materials i humans a aportar.

L’Altell 107.9 FM, és des d’inici d’any nou membre
de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya,
un organisme que vetlla pels interessos de les
emissores locals d’arreu del principat. A més a
més, en un nou i definitiu pas per regularitzar
l’emissora,  ha arribat a l’Ajuntament de la nostra
vila la resol·lució mitjançant la qual el Ministerio
de Ciencia y Tecnologia, a través de la Secretaría
de Estado de las comunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, atorga a l’Ajuntament de
Caldes de Malavella la concessió de domini públic
radioelèctric en la freqüència 107.9 MHz.
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Adhesió a la Federació de ràdios

L’escorxador municipal de Caldes deixarà de fun-
cionar ja que després de molts anys de servei les
instal·lacions han quedat obsoletes i els costos
d’adequació del local com a tal fan més viables
altres sortides. D’aquesta manera l’especejament
es farà fora de Caldes.
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L’escorxador deixa de funcionar

Façana de l’escorxador

La Junta de Govern Local ha concedit a PGA
Golf de Catalunya la llicència per desenvolupar
la segona fase del camp de golf, de 18 forats,
ubicat a la carretera N-II, pk 701. L’empresa havia
tramitat la llicència ambiental, la d’establiment
de concurrència pública i la d’obres però el vist-
i-plau definitiu l’ha donat l’Ajuntament després
de l’aprovació de diferents estaments que han
presentat els seus informes favorables en els
últims mesos. Concretament, el projecte ha
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Aprovada la segona fase del camp de golf

superat els informes de la Ponència Comarcal
d’Avaluació, de la Ponència de Qualitat Ambien-
tal de la Direcció General de Qualitat Ambien-
tal, de la Unitat de Carreteres de Girona i de la
ponència tècnica  interdepartamental
d’espectacles i activitats recreatives de la
delegació territorial de Girona. Per últim, la ini-
ciativa també a superat el període d’informació
pública i veïnal, motius pels quals s’ha donat llum
verda al projecte.
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L’Ajuntament convocarà una plaça per cobrir les
necessitats del servei de l’oficina de turisme. En
principi, quan es contracti el tècnic es preveu
obrir  tots els dies de la setmana, en horari partit
de 10 a 2/4 de 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda,
excepte els dilluns, el dia de festa. Es pretén que
les hores de treball setmanal es completin amb
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Es convocarà una plaça de titular de l’oficina de turisme

l’assistència a les activitats, reunions o treballs
que fixaràla regidoria de turisme. Es demanen
coneixements sobre Caldes i la comarca de la
Selva, a més dels propis de l’àrea de Turisme, i
idiomes. Es faran entrevistes en què es valorarà
l’experiència professional i el coneixement dels
valors turístics de Caldes i el seu entorn.

L’Ajuntament durà un catàleg de masies a la
Comissió Provincial d’Urbanisme perquè l’aprovi
després del període d’informació pública. Aquest
cens s’emmarca dins la llei d’urbanisme que
estableix que el planejament urbanístic general o
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S’ha dut a terme un catàleg de masies i habitatges en sòl no urbanitzable

especial ha d’identificar en un catàleg  les masies
i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de
rehabilitació. Igualment, ha de justificar les raons
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques
que en determinen la preservació i la recuperació.
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Canvis legislatius municipals

Urbanització del carrer St. Jordi Carrer de Tarragona Carrer dels Pirineus
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A partir d’inicis d’any, les comissions de govern
es passen a denominar Juntes de Govern Local a
tots els municipis. Es tracta d’un simple canvi
semàntic per destacar la naturalesa executiva
d’aquest govern, reforçant-lo com a eina de suport
a l’alcaldia. Una altra de les novetats és que

l’aprovació de les ordenances fiscals passa de
necessitar  majoria absoluta  a tan sols simple.
Pel que fa a les hisendes locals, els ajuntaments
hauran de trametre abans del 30 de juny la
documentació per  la liquidació definitiva de les
participacions dels municipis en els tributs de l’Estat.
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En base a l’acta de la Comissió de valoració de
les sol·licituds presentades en la convocatòria de
subvencions per a entitats esportives per la tem-
porada 2003-2004, la Junta de Govern ha acordat
adjudicar els següents imports a les següents
entitats per un import total de 23.993,71 euros:
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Adjudicació de subvencions a les entitats esportives

Club Futbol Sala Femení      1.456,11 euros
Caldes Club Futbol Sala      1.560,11 euros
Unió Esportiva Caldes     17.889,30 euros
Club excursionista de Caldes          1.150,06 euros
Associació atlètica de Caldes             930,06 euros
Club Tennis Caldes                              908,07 euros

Recentment s’ha presentat l’Associació de Veïns
Caldes per Caldes, que té com a intenció vetllar
per interessos del municipi que al seu entendre
no han estat prou tinguts en compte fins ara. Una
de les principals motivacions de la creació de
l’entitat ha estat la situació de la sanitat en el
nostre municipi però l’entitat va més enllà i es
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Es presenta la nova entitat Associació de veïns Caldes per Caldes

planteja pressionar i col·laborar en la millora de
diversos aspectes del municipi. L’associació
demana als veïns que s’hi adhereixin per fer més
forta l’entitat, que presentin les seves inquietuds
i que presentin les seves propostes. L’Associació
ha creat un web amb informació sobre l’entitat.
Hi podeu accedir a través de www.caldes.org

La 10a caravana d’ajut alimentari per als refugiats
sahrauís ha recaptat a Caldes el següent material,
que s’ha enviat en els camps de refugiats d’Algèria.
Els productes donats són els següents: 168 quilos
de cigrons, 104 quilos de mongetes, 70 quilos de

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Caldes recull 702 quilos i 179 litres pel Sàhara

llenties, 251 quilos de sucre, 93 quilos d’arròs,
16 quilos de pasta i 170 litres d’oli. Podeu am-
pliar informació sobre la situació dels refugiats
sahrauís en aquest web especial: http://
www.caldes.org/sahara/index.htm

Moment de la presentació
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El públic
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Resultats de les eleccions al Congrés de Diputats

Una de les meses electorals Fent cua. Hi va haver una alta participació
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Les Betty Boop

Espectacle infantil al pavellóEls llapis

El centre d’esplaiEls geganters

Els tribals

El JAN: Karaoke

Els tres reis
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Fotos diverses

Visió general del pavelló

La gentada

El pessebre vivent del club Ferroviari

Quin respecte!
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La infància d’un nen a Caldes (1924-1936). Primera part

Els Pibernat de Tordera
Per cimentar els records de ma infantesa crec convenient
fer una simple ressenya de l’arbre genealògic d’una branca
dels Pibernat de Tordera, la família des d’on arranca
aquesta història la d’un nen nascut el 1924 que trobem
jugant amb els amics i amigues dins l’escenari del veïnat
de Dalt al poble de Caldes de Malavella.
Als volts del 1800  als afores de Tordera, a la masia
coneguda com can Pibernat, amb porta adovellada i escut
nobiliari gravat a la pedra frontal, i amb una casa-molí
fariner al davant de la masia, hi vivia la família d’en Pau
Pibernat i Roquet casat amb la Teresa de Talleda. Quan
l’any passat hi vaig anar, em cridà l’atenció una inscripció
dins del porxo del molí que diu: “Dia 3 de novembre
1879”, molt probablement escrita pel fill d’en Pau
Pibernat, el meu avi, als 32 anys.
En Pau i la Teresa varen tenir molts fills i el més petit de
tots fou precisament en Josep
Pibernat de Talleda que va ca-
sar-se amb la que seria la meva
àvia la Rosa Mir, filla d’en
Geroni Mir i la Caterina Alsina.

Els Pibernat a Caldes
Al 1900 trobem a Caldes de
Malavella en Josep Pibernat i
el seu sogre en Geroni Mir
vivint amb la família, a la casa
–masia coneguda com a can
Geroni Carreter a la plaça de
Sant Grau.

Encetem l’espai Memòries de caldencs amb el text que ens ha facilitat en Joan Ferrerós
i Pibernat i en el qual ens explica els orígens de la seva família i les seves experiències en
la infantesa, sobretot a l’escola de Caldes. A causa de la seva extensió, dividirem aquestes
memòries en diversos números de l’Aquae. Aquí en teniu la primera part:
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L’arbre geneaològic

D’esquerra a dreta: Joan Ferrerós i Pibernat;
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Era una plaça amb molta activitat, envoltada
d’oficis. A la dreta hi havia cal Manyà al costat
de cal ferrer Pebrot. A continuació la paret de
pedra de l’hortet dels Guitart i més enllà cal Carlí.
A l’altra banda de la plaça hi tenia la fusteria en
Vall·llosera i en el racó la casa petita la senyora
Manegat. Presidint el conjunt veiem la masia on
en Geroni Mir, el sogre d’en Josep Pibernat, hi
feia de carreter, can Geroni Carreter. Aquí hi va
viure la Rosario Pibernat i Mir, fins que es moriren
primer l’avi i més tard el seu pare, en Josep
Pibernat.
El matrimoni de Josep Pibernat i la Rosa Mir va
tenir dos nois i dues noies per aquest ordre: en
Joan, l’Isidre, la Carme i la Rosario Pibernat i Mir,
la petita, la meva mare.

La meva mare, la Rosario Pibernat i Mir
La Rosario, Roser Pibernat i Mir, va néixer a
Caldes de Malavella el 3 de novembre de 1910.

De petita vivia amb els seus pares a can Jeroni
Carreter a la casa masia. En aquella època el ferrer
i el carreter eren a prop l’un de l’altre per comple-
mentar-se en la construcció dels carros.
La “Tiua”, la Rosario “petiua”, com li deia el seu
pare, quan tot just caminava agafava una cadireta
i anava a buscar la seva mare, l’estirava per les
faldilles i perquè no les veiessin, la duia fins al
darrera de la porta que donava la plaça. Allà li
demanava de mamar.
Era una bordegassa llaminera, ens comentava
aquest episodi, tot rient, la mare.
La Rosario als nou anys era ja òrfena de pares.
Amb la seva mare Roseta i la seva germana Carme,
varen deixar can Jeroni Carreter per anar a viure
a una casa petita i fosca, ara ja enderrocada, al
darrera de les muralles de Sant Grau prop d’on hi
han habilitat la Casa Rosa.
La Roseta, la mare de les nenes, treballava a can
Prats de cuinera de la senyora. Un dia l’hi va caure
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La infància d’un nen a Caldes (1924-1936). Primera part

Visió superior de la granja Una de les torres de Sant Grau
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l’oli roent de la paella a les cames i de resultes de
la infecció es va morir. Els quatre germans varen
quedar sols

La casa del senyor Manegat
Al costat de can Jeroni carreter, fent cantonada a
la plaça, el Sr Manegat hi tenia la casa petita dels
criats; els meus avis en van conèixer un de raça
negra alt i gros que feia mitja por i que l’havien
portat de les Índies. Però la mare ens explicava
que quan ella tenia quatre o cinc anys, el negre la
puja amb tota delicadesa dalt de la sella de l’euga
del senyor Manegat i tots tres, l’euga, el negre i la
nena, donaven unes voltes per la plaça de Sant Grau.
El senyor Manegat, al darrera de la casa petita
s’hi va construir una bella casa d’estil colonial
amb un doll d’aigua termal dintre, i un pati amb
palmeres. Una casa que donava al carrer de les
Termes Romanes, on hi ha la font petita d’aigua
calenta de Sant Narcís. Era un carrer sense sortida
estava tancat per on ara hi ha la fonda La Gorga.

La diàspora dels Pibernat
Els dos germans, l’Isidre i en
Joan Pibernat varen marxar
de casa. L’Isidre se’n van
anar d’aprenent de ferrer a
Riudarenes i en Joan, el gran,
es va casar amb la meva tia
Maria Puig i varen posar una
botiga de queviures, can
Balló, que també era una casa
de dispesers, al carrer de la
Llibertat, davant de l’edifici
de l’Escola Nacional.
La germana gran, la Carme

se’n va anar a servir a Barcelona i la Rosario, la
meva mare, amb nou anys també varen portar a
Barcelona a fer de mainadera a casa d’uns senyors
amb els quals varen convenir que procurarien per
l’educació escolar de la nena. La Rosario havia
de cuidar el nen petit de la casa, però el petitó
pesava uns deu quilos i amb prou feines el podia
portar en braços. Al poc temps, el germà gran, el
meu oncle i  padrí en Joan Pibernat, va rebre una
carta de la Rosario, i quan va llegir-la l’onclet
Joanet va endevinar que la nena no estava prou
bé, que alguna cosa no rutllava, i sense pensar-
s’ho dues vegades se’n va anar a Barcelona a bus-
car-la i se la ve emportar a viure amb ells a can
Balló.
A la mare, des de llavors, li va quedar gravada la
paraula ambigüitat terme que usava l’oncle Joanet
per significar que havia endevinat la tristesa i el
descontent en la carta alegre que la nena li havia
escrit. L’onclet Joanet era un intel·lectual
autodidacte, moltes vegades em va dir la mare
que era molt bona persona.

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

12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012



 25

L’Esther Alsina i en David Marcos són dos caldencs que han participat en els últims
temps com a brigadistes a Nicaragua. Els hem entrevistat perquè ens expliquin les
seves motivacions, les tasques de cooperació que hi han fet i les seves experiències així
com que ens facin una pinzellada del seu punt de vista respecte Nicaragua.

Expliqueu-nos com vàreu arribar a partici-
par en aquests projectes

David:  La meva
involucració amb el poble
de Nicaragua va
començar quan l’Orlando
Pineda, exministre
d’Educació y membre de
l’AEPCFA (Associació
d’Educadors Populars
Carlos Fonseca Amador),
va fer una crida a tots els
joves per combatre
l’analfabetisme arreu del
món, a principis de l’any
2002. Concretament, es
posá en contacte amb la
UdG i altres organismes
catalans com l’Assemblea
per Nicaragua,  per tal de
poder fer una Campanya
d’Alfabetització al
departament de Nueva Segovia, al nord del país.
D’aquesta manera es va crear la Brigada Mestre
Rafael Farré, 30 nois i noies els cuals viurien un
munt d’experiéncies durant 6 mesos a Nicaragua.

Esther: em vaig decidir a anar a Nicaragua, quan
una amiga també brigadista, em va explicar la seva

experiència. Ella mateixa em va donar el contacte
de SOARPAL, una ONG d´Arbúcies amb la qual

un any més tard em vaig
aventurar a aquest viatge
a terra nica.

-Què vol dir ser
brigadista?
Una brigada és un
conjunt de persones que
treballen conjuntament
sota unes mateixes línies
metodològiques dins
d’un territori concret y
amb un mateix objectiu.
Per tant, un brigadista es
una persona que té
consciència de pertànyer
en aquest grup y que
s’identifica amb ell.
 Les brigades són el més
important d´un
agermanament, formar

part d´una brigada és formar part d´un intercanvi
cultural entre dos pobles, de dos móns diferents
que s´uneixen per aconseguir un món més just,
lliure i solidari.

-A on vàreu treball i en què va consistir la
vostra feina?
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Esther Alsina i David Marcos, brigadistes a Nicaragua

L’Esther i en David a Palacagüina
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David: La meva feina consistia en observar i
recolzar el procés que vivia la meva comunitat,
El Limón, en la Campanya d’Alfabetització.
S’intentava coordinar els cercles d’alfabetització,
fer activitats per recaptar diners, recolzar les
capacitacions, etc.
Esther: en la meva primera estada vaig formar
part d´una brigada . vam dur a terme un projecte
a les comunitats rurals de Palacagüina, que
consistia en fer enquestes als camperols sobre les
condicions de vida per després iniciar nous
projectes segons les seves necessitats.
En la meva segona estada, vaig estar col.laborant
al parvulari de Palacagüina, treballant amb les
mestres i fent capacitacions a les mateixes.

-Com us organitzeu? Treballeu més des
d’aquí o més sobre el terreny?
David: Es necessari realitzar una formació de bri-
gada perque aquesta coneixi bé tan la seva feina
com la nova realitat. Cal una bona planificació
abans de fer cualsevol tasca a Nicaragua. Després,
un cop preparats, es podrà treballar juntament
amb la gent nica.
Esther: A Nicaragua no som nosaltres qui hem
de fer el treball, sinó els mateixos niques. Jo
personalment després de les meves estades
treballo més aquí, realitzant cada cert temps i
quan em surt la oportunitat fent xerrades i
exposicions a diferents pobles veïns i escoles, les
quals no sempre obtens una bona resposta de la
gent.

-Quan duren les estades?
Depén de cada brigada i dels objectius que es
plantegin.

-Quines motivacions us han portat a partici-
par-hi?

David: En un primer moment, volia conèixer la
realitat d’un país com Nicaragua, on es va dur a
terme un procés revolucionari que va mobilitzar
tot un poble. A més a més, a través del projecte
volia aprendre més coses sobre Educació Popu-
lar.
Esther: personalment, la meva principal
motivació era la de conèixer altres realitats i
sobretot la possibilitat de veure el món des de
una altra perspectiva.

-No teniu por d’imposar un model que no
s’adequiï a les necessitats del lloc?
El model que segueixen moltes grans ONG’s aca-
ben portant cap al paternalisme i la dependència
dels països del Sud cap a l’ajuda internacional.
En canvi, s’ha d’optar per un model que doni
eines de transformació social al poble i no
solucions a curt termini, que a la cap i a la fi, no
milloren la situació del país.
De fet, no es tracta d´imposar res, tots els
projectes que es realitzen des d´aquí, són deman-
des que es fan des de Nicaragua segons les
necessitats que tenen.

-És dur el procés d’adaptació al lloc? (menjar,
clima, condicions de vida...)
Depèn de cada persona. Al principi sobte molt
les terribles condicions en que viu la gent però
t’acabes acostumant. Llavors,  t´adones que en
la vida es pot viure sense certes comoditats. Tot i
això, acabes tan adaptat que et costa marxar
d´allà.

-Com és la vida a Nicaragua? Hi ha gaire
misèria?
És molt complicat dir com és la vida a Nicara-
gua. La visió que et pots fer d’un lloc on no hi
has anat, normalment es molt diferent a la realitat.
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Cal anar a Nicaragua per saber què és realment.
Pel que fa a la misèria, les dades estadístiques
parlen per sí soles: 74% de la població viu en la
misèria, i el 45% dels nens de menys de 5 anys,
estan desnutrits. Més del 70% de la població està
en atur i això limita molt l´estil de vida. Nicara-
gua és el segon país més pobre de centreamèrica,
la majoria de les famílies sobreviuen amb menys
d´un dòlar diari.

-Quina opinió té la gent del sandinisme? Hi
ha alguna perspectiva de canvi o de millora
social?
David: Depèn del partit que pertanyi cada per-
sona. Malauradament, la corrupció política, la mi-
serable situació econòmica del país, i l’elabat
deute extern ofeguen l’esperança de veure una
millora social. Però sempre s’ha de tenir
l’esperança de que tard o d’hora arribarà el canvi.
Esther: tal i com em va dir un company : “ el
sandinismo es, más que un partido político, una
creencia, una forma de vida y unos ideales.”
Tal i com diu en David les polítiques neolliberals
i antisocials del últims anys fam arribar a la
conclusió que el canvi és difícil, els mateixos
niques esperen “ el nuevo amanecer” , el dia en
què puguin sortir de la misèria per arribar a ser
pobres.

-Com és la vida quotidiana en els pobles?
Viviu amb ells, participeu en les seves festes,
activitats...?
Els brigadistes que solen anar a Nicaragua són
acollits per famílies, la qual cosa afavoreix un
intercanvi cultural i l’oportunitat d’involucrar-se
dins la comunitat. Per tal de conèixer més bé els
costums d’un país, s’ha de participar de les
principals festes, celebracions i les famoses “
jodederas nicas”.

-Comenteu-nos aspectes de la vida
quotidiana, relacions socials, manera de
viure... que creieu que la nostra societat
podria importar de Nicaragua
La nostra societat podria aprendre un munt de
coses. Hi ha alguns valors que aquí s’están perdent
i allà encara hi són. Per exemple, la figura del cap
de família encara és important. Aquí es destinen
més recursos en llars i residències d’ancians, en
comptes de donar més ajudes a les famílies, cosa
que li permetria a l’estat estalviar-se un munt de
diners.

-Dieu-me algunes de les coses més
importants que heu après a nivell personal
arran de la vostra experiència.
David: He après un munt de coses: humilitat; a
escoltar; a donar més importància les relacions
socials i la gent que ens envolta; que l’extrema

Dona aixafant blat de moro
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dreta cada dia fa més mal i
pobles com Nicaragua que in-
tenten aixecar el cap no els hi
deixen fer; a denunciar tot
això!!; etc.
Esther: la veritat és que jo
sempre dic que vaig fer el meu
viatge, vaig viure i emportar-me
la meva Nicaragua, i sobretot
que hi ha un abans i un després
del viatge. sobretot em vaig
emportar tots els valors que té
la societat nica ( esperit de
lluita, solidaritat, el mateix va-
lor de la vida ), coses que et fan
adonar que necessitem allò que
no necessitem i que ens falta
allò que és gratuït.

-Curiositats / anècdotes?
David: La vida a Nicaragua comporta la vivència
d’un munt d’anècdotes diàries. Per exemple, una
vegada vaig fer tard 6 hores en una reunió perquè
el bus es va quedar en mig d’un riu. Una altra
cosa que em va marcar molt, va ser que un nen
del carrer em demanés les sobres del meu dinar
per poder escorar els quatre ossos que tenia dins
del plat.
Esther. Una de les coses que millors records em
porta són les nits al carrer amb els joves
sandinistes i les guitarres cantant cançons
revolucionàries.
I una anècdota que em va passar boníssima: un
dia que vaig anar a pescar al riu i tornant ens va
caure un xàfec  i les “chinelas” (unes sandàlies)
se m´enganxaven al fang. Els meus companys
anaven descalços i vaig decidir fer com ells, va
ser increïble fins que vaig relliscar i caure enmig
del fang.

-A qui recomanaríeu que anés a fer de
brigadista?
A tothom!! Però sobretot a la gent militant de
partits de dretes com el P.P., que per culpa de la
ideologia que defensen milers de persones moren
diariament, mentres les empreses d’aquí van
creixent gràcies a l’explotació del països del Sud.
Segur que s´adonarien de la força dels partits que
realment treballen pel poble, els partits
d´esquerres.

-A qui s’han d’adreçar les persones
interessades en ser cooperants?
Personalment, jo no crec en la manera de treballar
de moltes grans ONG’s, que es limiten a viure de
la pobresa (com es pot permetre que una persona
que s’autodenomina cooperant cobri ½ kilo al
més?). Crec, però, en la feina que fan molts
agermanaments i petites ONG’s. Són bons llocs
per adreçar-s´hi.

Nens de la comunitat del Limón
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Estadístiques d’us de 2003

Des del dia de la seva inauguració, el 13 de febrer de 1992, fins al recent canvi dels carnets, el novembre
de 2003, la biblioteca va arribar a tenir un total de 1598 socis. En aquest sentit, cal tenir en compte la
notable quantitat d’usuaris que ja tenen el nou carnet.

Us facilitem informació sobre l’ús que els usuaris
han fet de la Biblioteca Municipal Francesc Ferrer
i Guàrdia durant l’any 2003. Hi trobareu
informació sobre els usuaris que hi han passat

fent ús de qualsevol dels serveis oferts, els
préstecs de llibres i altre material, els carnets fets
així com les activitats lúdiques i culturals que ha
acollit la biblioteca
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Llibres i DVD (disponibles a la biblioteca)

Per adults: MONZÓ, Quim.- Catorze

ciutats comptant-hi Brooklyn.- Quaderns Cre-
ma, 2004
Monzó escriu articles per diaris des dels anys 70:
Diari Barcelona, La Vanguardia i El Periódico. Aquest
recull són cròniques
d’experiències a diferents
ciutats del món, comentades
amb el seu esperit crític ha-
bitual, la seva mirada pre-
cisa i el seu gust pel detall.
El relat comença amb la
seva arribada a Praga l’any
1989 i narra la caiguda dels
règims comunistes a Txecolovàquia i a Romania.
L’última crònica està escrita des d’Israel l’abril
de 2002. El seu viatge passa per Nova York la
mateixa setmana de l’11 de setembre i també per
Barcelona. Quim Monzó ens ofereix de nou una
visió lúcida i escèptica de fets històrics recents.

Per joves: Comelles, Salvador.- Dotze

contes. Barcanova, 2002
Els problemes que ens pot portar un regal no
desitjat, un robatori de llibres ben particular, un
programa informàtic detector de mentides (el Tro-
la 1.0), la desesperació
d’uns enamorats, en Narcís
i la Margarida, que no
aconsegueixen el desig de
dir-s’ho tot a través del
llenguatge de les flors, uns
animals fantàstics amb
comportaments força
humans… contes diferents,
molt divertits.

Pels menuts: DELGADO, Josep
Francesc.- Papitis.- Baula, 2003
L’Elisabet  té gairebé sis anys, és rossa amb rínxols
i fa metre vint. Encara que ja és una mica grandeta
la cosa que més li agrada i
no sap per què és anar a
collibè del seu pare.
Sempre. Quan el pare va al
forn, quan va a comprar al
mercat…Quan  el pare
prova de fer-la baixar,
perquè està cansat,
l’Elisabet li prem ben fort
els genolls contra les galtes. Però un dia se sent
un Croc!...i el pare es queda com el número quatre

DVD: TRUEBA, David.- Soldados de

Salamina
Adaptació de la novel·la de Javier Cercas. Com
recordareu, una part de la pel·lícula fou rodada a
Caldes. A banda de la curiositat de veure
transformat el poble en una vila francesa, el
balneari Prats en una residència geriàtrica i a un
bon grapat de caldencs en vilatans francesos, us
podeu deixar endur per aquesta història d’herois
anònims que trancorre
paral·lela a la recerca de
pròpia identitat de la pro-
tagonista, personatge
interpretat per Ariadna Gil.
Una barreja d’elements de
documental i de ficció do-
nen a l’espectador una
versemblança que és el
secret de l’èxit de la novel·la i que David Trueba
ha sabut transformar en imatges
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Discos (disponibles a la biblioteca)

Cat Power. You are free (pop-rock-folk)
La veu de Chan Marshall és exquisida: tendre, fràgil, emotiva, sensible...
s’allargassa d’una manera que sembla que es fongui o amb el silenci o
amb els pocs instruments que l’acompanyen. Un piano, uns puntejats,
unes guitarres trencades... i no falta gaire res més per fer un disc exquisit.
Hi trobem alguna cançó enèrgica i vital (molt bones, per cert) però hi
predominen les calmades i tristes, ideals per quan tenim ganes de posar-
nos nostàlgics... Albert Torrent (atorrent@caldesdemalavella.com)

La Caixa Fosca. La Caixa fosca (rock)
Dels cada cop més discos i més variats que surten en català, n’hi ha uns
que opten pel classicisme i n’hi ha d’altres que opten per propostes més
arriscades. Podriem encabir la Caixa Fosca en un entremig entre les dues vies
ja que el disc mama del rock català de sempre (fins i tot la veu s’assembla
força a la de GerardQuintana) però per altra banda es noten nous aires. Potser
encara estan cercant una personalitat pròpia però ja comencen a apuntar co-
ses. Albert Torrent (atorrent@caldesdemalavella.com)

DJ Shadow. The private press (talla-enganxa)
Per què fer música amb instruments quan pots agafar trossos d’altres
cançons i fer-ne una cosa nova? Aquesta és la pregunta que es va fer DJ
Shadow en el seu aclamat disc Endtroducing , l’any 1996. A The private press

torna amb els seus samplejats en una mescla que passa per la música
ambiental, l’electrònica, el hip hop i 50.000 coses més. Un mosaic ple de
ritmes enganxosos ideals per escoltar en el sofà en els temes tranquils i a la
pista de ball en els moguts. Albert Torrent (atorrent@caldesdemalavella.com)

Calexico. Feast of  wire (rock fronterer)
El nom Calexico ve de la primera  part de «California» («Cal»)  i de la segona
de Mexico («exico»). Tota una declaració d’intencions del que trobem en aquest
disc: valsos, jazz, música llatina, el country més fràgil, pianos, guitarres, efectes,
trompetes mexicanes, orquestracions grandiloqüents, temes misteriosos i
surrealistes, músiques que ens porten per paisatges desèrtics de l’Oest sota
un sol aclaparador que t’enterboleix la ment fins que ja no pots distingir la
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Les competicions i activitats fetes

Com bé sabeu, i us hem explicat en aquesta
mateixa secció en anteriors edicions, l’Escola
Esportiva és una activitat municipal que aplega
actualment 155 participants d’edats compreses
entre els 4 i els 16 anys, repartits en 11 grups i a
càrrec d’un equip d’11 educadors, entre monitors
i coordinadors.
L’E.E. pretèn iniciar al nen/a a l’activitat física
fomentant el joc i posteriorment l’esport, alhora
que dona especial rellevància a les activitats
socials que fomenten la convivència entre
participants, educadors i pares.
Fem a continuació un cop d’ull a la marxa de les
dues àrees des de l’inici d’aquest curs:

Àrea esportiva:
A punt de començar el darrer trimestre de curs
d’E.E., i mentre els més petits que s’estrenen o
es troben en els primers nivells de l’Escola
Esportiva prenen confiança i seguretat en els seus
moviments, es diverteixen i s’ho passen d’allò més

bé amb els jocs que les seves monitores els
proposen, els més grans encaren la recta final de
les respectives competicions esportives assimilant
el treball tècnic i tàctic de les sessions
d’entrenament setmanals.
Hi ha 10 equips en competició, 6 de bàsquet i 4
de voleibol.

Escola esportiva nivell 1
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Àrea Social:
Amb el que portem de curs ja hem estat a temps
de fer coses sonades.

-Per Nadal es va fer el 2n Sopar de Nadal amb
Ball de Gala, amb 110 participants de 8 a 16 anys.
El Sopar es va fer a la Sala Polivalent de la Casa
Rosa. Els nens/es de 4 a 7 anys van fer el Caga
Tió.

-El 7 i 8 de febrer es va fer la 3ª Sortida de Cap de
Setmana a Andorra. Hi van participar 61 nois/es
de 10 a 16 anys que van poder gaudir de les
activitats següents: tobogans de neu, raquetes de

neu i esquí de fons al Camp de Neu de la Rabassa,
Caiac i ràfting al Parc Olímpic del Segre i presen-
ciar el partit de la Superlliga Msc de voleibol del
C.V. Andorra. A més l’edició local Andorrana del
diari “EL PERIODICO” va recollir en la seva
edició del diumenge 8 de febrer la presència dels
nens/es de l’E.E. Caldes en aquest partit,

L’escola esportiva i el C.V.Andorra masculí

Fent-la ballar al sopar de Nadal
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esmentant que van ajudar a crear el caliu necessari
per animar l’equip local.

-El 6 de març els nens/es del Carnet E.E. Caldes
(de 4 a 9 anys) van poder gaudir d’una sortida de
tot el dia a Sant Martí d’Empúries, sota el nom
de “l’Aventura a l’Olímp dels Déus Grecs”.
-El 21 de març es va fer la sortida anual al pavelló
de Fontajau a presenciar un  partit del C.B.
Girona-Casademont. Enguany contra el PAMESA
València.

Rafting al Parc Olímic del Segre

Tot en ordre? (Juli Castellano) Sopar de Nadal

Foto de grup a Andorra Pendent avall!
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Desprès d’uns quants números
absents, tenim el gust de tornar-
nos a adreçar a vosaltres a tra-
vés de aquesta “la nostra revis-
ta informativa”.
Poques coses han canviat a casa
nostre.
Ja ens hem refet del tràfec de la
Festa Major, ens hem entristit
especialment amb la mort d’en
Pau i d’en Lluís Turón, hem pres
la xocolata de Nadal, tot
desitjant-nos bones festes, hem
gaudit escoltant les veus de les
diferents branques de la nostre
coral, hem donat la benvinguda
a l’any nou pronunciant un
rosari de bones intencions que s’han esvaït amb
el pas del temps.
Els reis com sempre, mes generosos amb els
infants que amb els grans (sembla mentida que
no n’aprenguem els adults de fer bondat) i tornem
a la rutina de sempre.
D’aquí a pocs dies tindrem la nostre assemblea
general ordinària a on parlarem de les coses que
afecten als franciaquins i al nostre entorn.
Avaluarem la fenia feta, no omitirem la que s’ha
quedat a les portes... com tenim el cementiri, que
li cal a l’Esglèsia, quines són les actuacions fetes
a l’ajuntament, quines necessitats ens resten, que
preparem enguany des de la comissió per tenir
una festa major lluïda, i la exposició?
Ens caldrà la col·laboració dels veïns?, etc.
Aquestes petites coses són les que omplen aquest
temps de reunió anual.
Les grans obres o la manca d’infrastructures ens

afecten per igual als caldencs que al franciaquins.
Des d’aquesta associació creiem que és bo
incentivar aquestes trobades.
Sovint a la vida els humans tendim a crear mals
entesos i només parlant podem arribar a desfer-
los.
Tots tenim obligacions, tots tenim drets però cal
que recordem sempre que la llibertat d’un acaba
a on comença la del altre. Continuem doncs en
aquesta mateixa línia convivint amb respecte,
amb civisme. És la millor alternativa.
Ja acabem, però no us deixarem sense abans re-
cordar-vos que el dia 25 d’abril fem l’arrossada
popular.
Si ens voleu acompanyar... que us sentiu com a
casa vostre és sempre el nostre objectiu.

Cordialment
Associació de Veïns de Franciac
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Associació de Veïns de Franciac

Logotip de Franciac



3 6

Després de varis cursos treballant pels nostres
infants , els pares i mares dels nens de la Llar
d’Infants , ens hem constituït oficialment com a
entitat.
És una entitat sense ànim de lucre on pot partici-
par tothom i que, en principi és gratuïta. Els
membres que composem l’entitat som tots els
pares dels nens que la
utilitzen però com a representació legal podem
dir que la composen :

Presidenta ................ Ma Àngels Mas
Secretària  ............... Míriam Sàbat
Tresorera   ............... Teresa Font
Vocals ..................... Satur Romero

Susana Costales
Anna Turrens
Violan Jove
Lìdia Genoher
Carme Larruy
Elena Caro

Cal a dir que, gairebé tots els vocals son pares o
mares de nens de P2, que, l’any que ve ens
deixaran, per tant demanem incorporacions de
persones que l’any que ve portin els nens a P1 o
P2

Com cada any, l’APA té previstes una sèrie
d’accions per recollir diners, i unes altres per
utilitzar-los.
La propera activitat per recollir diners que es té
prevista és la venda de roses i coques el dia de
Sant Jordi, doncs anteriorment ja s’ha fet la ven-
da de loteria   Aquests diners es desti-
nen com sempre a diverses activitats pels nens

(Tió, pessebre vivent, festa Fi de Curs....) però
aquest any , com a novetat hem pensat en
introduir diverses xerrades informatives per als
pares, mares, avis i persones que tenen cura dels
nostres infants.
La primera, és una xerrada sobre alimentació in-
fantil amb la presentació del llibre “Sopeta una ,
sopeta dues , sopeta tres...” per part dels seus
autors.
La segona , sobre primers auxilis amb els nens,
estarà presentada per un pediatra  que, ens anirà
ensenyant què fer en determinades situacions
totalment casolanes (ofeg amb un caramel,
caigudes, etc...) tot practicant amb ninos.
La tercera , sobre psicologia i presentada per un
psicòleg , ens parlarà de la depressió infantil, i
com compaginar feina i vida familiar .....
Aquestes xerrades estaran obertes a tothom qui
ho vulgui indiferentment que tingui nens a la llar,
a l’escola o a casa.
Finalment, cap a finals de juliol la Gran festa de
fi de curs on el berenar i els pallassos faran les
delícies dels nostres petits
No hi falteu!!!!!!!!!

APA LLAR D’INFANTS NINOTS
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AMPA de la llar d’infants Ninots

Productes de tota mena
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AMPA de la llar d’infants Ninots

El caga tió

Espectacle infantil

Zona índia?

A veure què ha cagat...

Els tres reiets

La verge Maria, en Josep i el nen Jesús Preparatius

Els tres angelets
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Club Futbol Sala Femení de Caldes de Malavella

Aquests són els resultats que ha obtingut el Club
de Futbol Sala Femení de Caldes de Malavella en
la segona divisió A, grup 1 des de l’inici de la
lliga, a l’octubre, fins a finals de febrer. També

podeu veure la classificació provisional. En la
pàgina següent podeu consultar altres aspectes
socials del club. Us animem perquè ens vingueu
a animar durant els partits!
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Club Futbol Sala Femení de Caldes de Malavella

El 14 de desembre passat es va celebrar la Marató
de TV3. La nostra entitat, el Club Futbol Sala
Femení de Caldes de Malavella, va col.laborar com
cada any en dues activitats que varen consistir
en un concert i una sessió de ball
Els diners es varen recaptar mitjançant un sorteig
de diferents obsequis cedits per diferents clubs i
entitats. El total dels diners recaptats va ser de
4.284 euros.
El Club Futbol Sala Femení Caldes vol agrair  tota
la gent que va col·laborar en aquest acte benèfic
i esperem continuar col·laborant durant molts
anys més.

Comencen els preparatius del Torneig de
Setmana Santa
Doncs sí, ja ens acostem al VIII Torneig de
Setmana Santa 2004, que tindrà lloc el pavelló

Participants i premis (CFSFCM)

municipal de Caldes de Malavella els dies 8 i 9
d’abril.
Els clubs interessats en apuntar-se ho podran fer
en els següents números de telèfon:
972-470067 i demanant per Emili Esteva o bé al
972-470968

El ball de la marató (CFSFCM)
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Club Tennis Caldes

El Club Tennis Caldes va participar per primer
cop en una competició federada. Els equips
participants i els resultats del C.T.Caldes han estat
els següents:

Equips participants: C.T. L’Escala, C.T.
Figueres, C.T. Guíxols, C.T. Nylstar i C.T. Caldes
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Estrena en competició federada
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Club Excursionista

Sopar a Vidreres (Club Excursionista) Guils de Cerdanya, febrer (Club Excursionista)

Aiguablava-Begur, gener (Club Excursionista) Caminada nocturna a Vidreres (Club Excursionista)

L’Estartit-Cala Montgó, desembre (Club Excursionista) Albanyà-Lliurona, gener (Club Excursionista)
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Comissió de festes

No parem! De dret cap a la Festa Major 2004!
O no!

Hola amics i amigues! Acabem d’enllestir la festa
de Carnestoltes i fa un parell de mesos que vam
rebre l’any al Pavelló i no parem! Encara
recordem la festassa amb la disco mòbil “La Nota”
amb què vam encetar el 2004 i ens estem
recuperant de la rua, de la neu i de la ballaruca
amb el quintet “Casino” per Carnestoltes, però
no podem deixar de banda que tenim molta feina
per endavant. Des d’aquí les gràcies a tots aquells
que vau feu possibles les dues festes, com a
col·laboradors i com a participants.
Abans de començar a parlar de la Festa Major, us
voldríem fer cinc cèntims d’altres activitats que
durem a terme abans del mes d’agost. Agafeu
l’agenda!
Primer, el dissabte 8 de maig, emmarcada en el
cap de setmana de l’Aplec de la Sardana, tindrem
una fantàstica vetllada de teatre. De ben segur
que l’obra us agradarà i fareu venir amics i parents
d’arreu a veure-la! Ben aviat us farem saber quin
és l’espectacle (volem guardar-nos una mica més
la sorpresa). Bé... no us volem fer partir més i ens
fa il·lusió d’anunciar-vos que vindrà la gent d’”El
Terrat” amb l’espectacle “Comando a distancia”
en què els actors donen vida a diversos
personatges d’”Una altra cosa” i d’altres progra-
mes coneguts de la televisió. No hi podeu faltar!
Segon, a primers de juliol, concretament el
divendres 9, gaudirem d’una nit de jazz. Aquest
cop la música i animació de la sessió seran cosa
de “La Vella Dixieland”. Quina passada!
Ja us hem avançat dos plats forts de la nostra
agenda, però, a més, us recordem alguns aspectes

importants per a la vostra participació en la Festa
Major d’enguany:

-Tornarem a tenir baixada de carretons!
Comenceu-los a preparar!

-Repetirem la “burricada”! Aneu-vos entrenant
per tal de no caure!

-Triarem hereu i pubilla! Engresqueu-vos els
nascuts i les nascudes el 1986!

-Farem la 3a Fira Major! Matí de passeig,
participació i força sorpreses!

-I un grapat d’activitats amb la col·laboració de
les Entitats i voluntaris del nostre poble!

És difícil encabir-hi més coses en tants pocs dies!
Recordeu que la Festa Major la fem entre tots!
Bé, ens acomiadem. Restem a la vostra disposició
i contacte a l’adreça electrònica
comissiofestes@caldesdemalavella.com. Fins
aviat,

La Comissió de Festes

La baixada de carretons, l’any passat
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Centre d’Esplai Sant Esteve

Balanç del JAN i foto de grup de Carnestoltes
Els últims Jocs i Activitats de Nadal varen ser un
èxit ja que hi varen participar més de 100 perso-
nes cada dia. Volem agrair a tothom qui ho ha fet
possible (entiats, col·lkaboradors, Ajuntament...)
i animem la gent a col·laborar en la pròxima edició
del JAN.. Podeu veure alguna foto tant del JAN
com de Carnestoltes

Activitats de primavera-estiu

Camps de treball
-Comunitats autònomes: del 4 al 17 d’agost.
Participants de 18 a 25 anys. Inscripcions del
30 d’abril al 31 de maig al telèfon 012 o a
internet.
-Catalans: del 18 al 29 d’agost. Participants
de 14 a 17 anys. Inscripcions del 4 de maig al
6 de juny, al 012, a  internet o al Consell Co-
marcal de la Selva (972 84 21 61).
Per més informació,  617 585 742 (Raquel)

Acampada de Setmana Santa a Santa
Ceclina
Dies: 5,6 i 7 d’abril
Edat: a partir de 7 anys (2n EP)
Inscripcions: 22•

Colònies d’estiu
Dies: del 17 al 25 de juliol.
Edat: A partir de 7 anys  (2n EP)
En una casa molt gran, amb piscina...
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JAN, Carnestoltes i activitats previstes

La comparsa del Centre d’Esplai JAN, passeig amb cavall

JAN, sessió de maquillatge
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Hola caldencs!!!
Aquest any és especial per la colla gegantera de
Caldes, un any que està carregat d’activitats com
sempre però que té com a especial l’organització
de la 12ena Vila Gegantera de les Comarques
Gironines, una gran trobada de gegants,
capgrossos, i grallers de tots els racons gironins.
Des de la Colla ens hem proposat organitzar-la
ben grossa, amb un munt d’activitats relacionades
amb el món geganter. De fet ja n’hem començat
una amb molt d’èxit, fins i tot més del que ens
podríem esperar: estem parlant del taller de
capgrossos. Una cinquantena de participants de
totes les edats estan fent una pila de capgrossos
que lluiran el dia 12 de juny a la trobada de
capgrossos.
Ara us podem fer cinc cèntims dels actes que
tenim previstos:
Tenim l’exposició del “Món Geganter a Caldes”,
en la qual podreu comprovar, a part dels diferents
records de les trobades, un resum de la història
de la colla des dels seus inicis, i altres objectes i
fotografies de Gegants d’arreu.
El primer cap se setmana de juny, concretament
el dia 5, tenim un
gran entremès del
que serà la gran
festassa del dia 12 i
13,  una “visita guia-
da” molt atípica, ja
ho veureu.
I finalment, tenim el
cap de setmana del
12 i 13 de juny, buf!!!
El que ens espera a
tots! començarem el
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Colla gegantera de Caldes

dissabte amb una trobada i cercavila de
capgrossos i grallers d’arreu de les comarques
gironines. Continuarem amb una mostra de Tocs
i Balls de Gegants i Nans, seguidament, un
concert de gralla i tabal a càrrec del grup “Grallers
de l’ACORD”, un grup de Vilanova i la Geltrú
amb molta trempera i, per acabar, ens n’anirem
tots a ballar sardanes amb l’Agrupació de
Sardanistes, que ens han dedicat dues sardanes.
El diumenge tenim la gran trobada de gegants,
l’acte principal de la celebració de la 12ena Vila
Gegantera de les comarques Gironines, amb un
munt de gegants vinguts d’arreu, la trobada més
gran de la província de Girona. Es farà una
cercavila pels carrers de Caldes fins a la zona
esportiva, s’inaugurarà un monument
commemoratiu i, al final de tot un dinar de
germanor de totes les colles, en el qual si voleu
us hi podreu apuntar, ja us direm com... ah!! No
ens oblidéssim de 1er. concurs internacional de
cants de fal·lera, no sabeu què és?, doncs veniu!!!
Però no oblidem altres “mogudes”: Sant Joan,
la Festa Major, i la botifarrada al setembre... si
més no, tindrem un estiu distret...

Vista general del tallerDos dels capgrossos fets
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Després d’haver sentit la notícia em vaig prometre
que no miraria la televisió aquell vespre. No volia
malmetre més el meu cor encongit després del
traspàs del meu pare amb imatges esgarrifoses de
gent patint l’immens dolor de la brutalitat
d’aquest acte. No volia admetre la realitat del
món, volia tancar-me i intentar oblidar-ho tot.
Però alguna cosa em va empènyer a retornar a la
crua realitat, d’asseure’m davant la TV i intentar
donar credibilitat al que veien els meus ulls que
s’anaven negant en llàgrimes a mesura que una
pluja de dolor brollava de l’aparell.
Em costava entendre les paraules sense
fonaments d’aquell titella que ens ha dut això a
la nostra mundana tranquil·litat. Em costava
comprendre totes aquelles tergiversades mentides
que intentaven fer-nos veure el món en tota la
gamma de grisos quan realment tot és en blanc i
negre, una immensa foscor.
Aquest acte no té cap justificació, evidentment ,
però si deu tenir motius. Molts motius, de motius
no els en falten per dur-nos la por dins motxilles

i sembrar-les en la nostra vida fent que broti el
desconcert en els nostres caps.
Un vespre, mentre explicava al meu fill un conte
i després d’haver anat a una manifestació contra
la guerra, assenyalant-me un país en concret, em
va demanar:
-Anna, aquests diuen sí a la guerra?.
L’evidència de la facilitat de les preguntes d’un infant
ens demostra com ens manipulen el pensament i no
deixen que les preguntes més senzilles ens rodegin i
ens permetin ésser nosaltres mateixos.
- No, fill- li vaig respondre- ells tampoc volien la
guerra però s’hi van trobar al bell mig. Al món hi
ha uns senyors molt poderosos a qui agrada deci-
dir pels altres i ells es mantenen ben lluny i
protegits de les barbàries.
Com va dir algú, a la vida és més senzill morir
que viure però si ens sentim vius lluitem per
aconseguir un món sense guerres, un món amb
PAU I LLIBERTAT.
Anna Macias i Ramon, Caldes de Malavella,
12/3/04
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Motius

Enhorabona a tots els que feu possible el
seguiment d’aquesta ràdio, tan singular de
significats i tan variada de temes. Per força ha de
ser una ràdio de caire familiar, per l’àmbit molt
reduït de potència, que no per això deixa de ser
entranyable, ans el contrari, la fa més íntima, més
nostra i més familiar com he dit abans. Quan els
historiadors escriguin la història de Caldes,
escriuran els vostres noms amb lletres destacades
i frases eloqüents. Us anomenaran com els pioners
d’escampar per tot l’àmbit caldenc modulat amb
les ones hertzianes, les vostres veus tan amables.
Davant vostre, teniu un admirador, un fan, un
seguidor de l’evolució d’aquesta ràdio, valorant

la voluntat que hi poseu i la qualitat que assoliu,
no com a amateurs, sinó com a vertaders
professionals, sí, sí, uns bons professionals.
Gràcies per deixar-me compartir la vostra since-
ra amistat i professionalitat.
A les dotze en punt obren l’emissió dos
entusiastes de les sardanes, dos Joseps. Un
Delemus i l’altre, Canaleta, que s’ajuden i es com-
plementen l’un a l‘altre en la tasca de disc-jokey i
locutor, presentador de les sardanes, alhora
d’atendre tan amigablement, tots els oïents del
poble que sol·liciten l’emissió de les sardanes que
dediquen als seus amics, o que ells volen escol-
tar. Avui dia 7 de març, comença el concurs de
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La ràdio de Caldes està a l’altell de les ràdios
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ràdio per triar les quatre sardanes de l’Aplec
d’enguany, que el poble ha d’escollir d’entre tres
opcions. Per aquest avanç, tindran més variada
l’emissió, i de feina no els en mancarà.
Després d’arribada la una, agafa les rendes de
conducció la Francesca Ros com una locutora de
ràdio de tota la vida, amb receptes de cuina,
apunts curiosos de plantes i flors domèstiques,
com també d’arbres fruiters, un magazin variat
de miscel·lània. I en Marcel Vila comanda
l’emissió distribuint la música i el telèfon a tra-
vés del que diu la Francesca. Deu n’hi do sent
regidor de cultura, com l’exprimim! Però posseeix
una vertadera vocació pel nostre poble, que no
ve d’ara, perquè fa molts anys que ho fa. Nosaltres
volem que ho continuï fent molts anys.
L’Àurea amb el tema de les primícies i actes que
celebren els avis de l’Esplai de la Fundació La
Caixa, els contes i versos escrits de la seva ben

La sardana és una dansa joiosa,
ballada tensa, en forma d’anella,
el cap enlairat, la ment fredosa,
justa i calculada, senzilla i bella,
esquerra, dreta, barquejant airosa,
heu vist dansa més mesella?,
que la ballin gent tan judiciosa,
catalans enardits aparellats, ell i ella
alegres amb seny i amb rauxa bulliciosa.
engrescats cadascú amb la seva parella,
ara és amistat, ara és amor, ara misteriosa.

La ballen els infants,
els adults i els grans,
s’enllacen les mans,
fent tothom la seva rotllana.
De sobte s’escolten cants,
la rialla i l’amor s’agermana,
les mirades es creuen al atzar,
la mà s’atansa per fer una filigrana,
que bonics són els punts lliures,
fets amb faldilles de campana,
pantaló negre i camisa blanca.

dotada i acurada mà, ens satisfà molt d’escoltar-
la. Per últim el nostre amic en Pere Balliu àlies en
Perasso, ens explica els seus acudits casolans, ens
diverteixen tan per la gràcia que hi posa, com per
com són d’encertats i adients.
Un servidor només redacto i llegeixo qualsevol
crítica o esdeveniment que sorgeix.
Com deia abans, és una ràdio variada de context,
casolana i familiar perquè només té cobertura el
radi del poble, però que espera augmentar
l’audiència, comptant amb els que encara no
n’estaven assabentats. La freqüència és 107.9 de
la FM. A tots vosaltres companys de la ràdio
L’Altell, moltes felicitacions per la tasca ben por-
tada que feu i per molts anys us puguem escoltar,
amb la mateixa il·lusió i empenta d’ara i que us
veieu recompensats per la millor de les audiències.
Sebastià López – Caldes de Malavella
sebastia@caldesdemalavella.com

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

La sardana és la dansa més bella i ufana

La sardana és un ram de roses i clavells,
si els clavells són bells, les roses són ufanes,
cada parella es complementa, és un sol ramell,
cada flor contagia l’amor d’un a l’altre,
perfumant-se tot el ram, d’amor i lloances.
Canten i ballen som i serem gent catalana,
amb el cor obert, amb la bondat ho proclamen,
són els millors fills de la terra més ufana,
catalans que vetllen la continuació de la sardana.
Vetllem tots perquè els detractors de la sardana,
no siguin botxins executors, sinó sols detractors.

Quan la tenora canta, tothom escolta i calla,
incloent la quitxalla resta quieta admirada,
és una melodia que captiva i alhora allibera,
l’esperit dels balladors, l’emoció dels oïdors.
El músic interpreta signes, la solfa està escrita,
és el mestre que s’inspira, i l’obra ressuscita.
La sardana és de tot, és del que amb ella s’il·lumina.
és del mar, muntanya, plana, bosc, camp, i riu,
sol, cel, núvol, tempesta, llum i arc de Sant Martí.
La sardana és la dansa que s’ha fet i no es pot desfer,
la sardana perdurarà i mai, mai ningú la veurà morir.
Sebastià López – Caldes de Malavella –
sebastia@caldesdemalavella.com
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Aeschynanthus

L’Aeschynanthus és una planta per penjar que té
les fulles petites ovalades, de color verd fosc i
brillant, posades en formacio al llarg de les
branques que li pengen. Pertany a la familia de
les genesriaceae.
Produeix flors vermelles ataronjades amb l’interior
groc, subjectes als nusos de les fulles que en
condicions adequades seria d’on sortirien les
banyes de color blanquinós. Floreix a
començament de la tardor i fins a la primavera.

Atencions
-La terra ha de ser
àcida i fèrtil.
-Cal adobar-la
amb fertilitzants
rics en fòsfors que
n’afavoreixin la
floració,  un cop al
mes entre febrer i
octubre.
-Hauríem de
transplantar-la a
l’estiu i cada dos
anys.
-Hem de vigilar el drenatge del test perquè no
retingui massa humitat. No s’ha de regar gaire
perquè en aquest cas podria perdre les fulles però
agraeix la humitat ambiental.
Per obtenir una millor i més gran floració és
important disminuir el rec durant l’hivern.
-Requereix unes temperatures elevades, properes
als 20º i 22ºC. Quan la planta vulgui iniciar el
procés de floració, hauríem de posar-la en un lloc
més fresc però mai a una temperatura més baixa
de 12 -15º C. Una temperatura inferior podria ma-

tar la planta.

Multiplicació
-Hem d’agafar esqueixos dels extrems de les
branques d’uns 10cm. i posar-ne ns quants en un
test petit, amb 2 parts de torba i una part de so-
rra, a una temperatura de 20º a 22ºC.  a l’ombra.
L’ambient ha de ser humit. Per facilitzar
l’arrelament podem fer servir hormones.

Plagues i
malalties
Quan li falta
humitat (o si-
gui que
l’ambient es
molt sec), pot
a p a r è i x e r
l ’ a r a n y a
vermella. I si
és així,
l’haurem de
tractar amb
un acaricida.

Curiositats
Es va denominar així en honor a Fabius Colonna,
un metge romà que va viure entre el 1567 i 1670.
L’evolució de les diferents espècies de Columnea
és en  una gran part per culpa del colibrí, típic de
les regions tropicals americanes d’on provenen
aquestes plantes.
-Hem de procurar no moure-la gaire de lloc
mentre estigui florida i en aquesta època si la
reguem massa ens cauran les flors
Mar Aulet  (Floristeria Pom de Flors S.C.)




