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El plenari 
-

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

us heu fixat en la composició del nostre Ple 
Municipal? 8 dones i 5 homes, això significa el 
62%. Pot ser aquest un símptoma de canvi? El 
cert és que ens agradaria pensar que sí. Però,  
observem les xifres d´aquesta darrera legisla-
tura 2015-2019: les alcaldesses representen el 
18´4 %, les regidores el 35´2% i les diputades 
el 42´5%.

Des d’aquelles sufragistes de principis del se-
gle XX i el reconeixement per part de les Na-
cions Unides del dia 8 de març, com el Dia de 
la Dona, la situació de la dona en el món occi-
dental ha canviat substancialment: destacaríem 
l´accés a l’ensenyament, 
la incorporació al món 
laboral i al salari, la 
contracepció i l´accés a 
l’avortament, i després 
la participació en la po-
lítica.

Malauradament la igualtat continua essent 
un miratge, les dones representen un major 
nivell educatiu, que els serveix molt menys,  
ja que no se’ls reflecteix en una millor posició 
econòmica, ni en un major prestigi social ni en 
un major èxit professional. Parlant en línies ge-
nerals, no ho assoleixen, en la mateixa mesura 
que els homes.

La xifra de l´atur és el doble de dones que 
d´homes, els sous són un 30% inferiors també. 
La  manca de treball estable i la desigualtat sa-
larial ens mostra que estem lluny de la norma-
litat.

Però la força de les dones és  arreu i el seu 
missatge és ben viu: una altre manera de fer i de 
veure la realitat, diferent de la concepció mas-
culina del món és possible. Cal seguir lluitant 

per  l´equilibri amb la vida privada i la laboral. 
Per la paritat, tot i que ens agradaria més no 
haver  d´estar pensant en les quotes femenines, 
però de moment això sembla imprescindible.

L´anacronisme dels concursos de belle-
sa, els canvis que s’estan produint en la imat-
ge de les hostesses en les pistes de tennis i en 
el compromís que sembla s´està prenent per 
part dels organitzadors de les curses de motos, 
d´automobilisme i de ciclisme, de no utilitzar la 
imatge femenina de forma sexista.

Els discursos cada vegada són més igualitaris, 
però la realitat no s’hi correspon! El masclisme  

ha suavitzat les formes 
als nous temps, però 
hem desembocat en el 
neomasclisme. La imat-
ge hipersexualizada del 
cos de la dona, sobretot 
en la publicitat i en el 

món de la música. Les noves tecnologies han 
provocat un excés de control, portant a l´abús i 
a la submissió.

La violència de gènere, que pot ser física, psi-
cològica, sexual, econòmica i social, respon a 
un intent de dominació i és  el problema més 
greu al que ens enfrontem en ple segle XXI.

Bé,  tornem al nostre Plenari que ens produ-
eix un  gran  orgull. Veure aquesta majoria de 
dones treballant per Caldes, sense cap ànim de 
menystenir als nostres companys homes, amb 
els que conjuntament avancem per millorar el 
nostre poble. Tots junts, segur, aplaudirem el 
dia en què totes aquestes reflexions ja no facin 
falta i que puguem canviar aquest discurs, per-
què tot fluirà de forma espontània i natural, és 
a dir amb igualtat total. 

editorial e l  p l enar i

ets estudiant de 
periodisme, o 
simplement t’agradaria 
formar part del Consell 
de redacció de l’AQUAe?
Envia’ns un correu electrònic a aquae@caldesdemalavella.cat, al 
mes de d’abril fem la propera reunió, t’hi esperem!

La xifra de l´atur és el doble 
de dones que d´homes, els 
sous són un 30% inferiors 

també
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segueixen les obres a st Maurici

Ja al 2003 es començava a parlar sobre les obres al castell de sant 
Maurici que permetrien diferenciar les diferents fases constructives 
del castell. És per això que al 2015 l’ajuntament de caldes de 
Malavella va comprar la finca on es troben les restes del castell i 
l’ermita de sant Maurici, incorporant-ho així al patrimoni municipal 
per assegurar-ne l’ús i la conservació. a mitjans de novembre, i 
seguint amb les fases establertes, s’ha estat fent una campanya de 
dues setmanes de feina amb un equip d’un arqueòleg, director i 
dos auxiliars d’arqueologia, amb l’objectiu d’ampliar la informació 
sobre les restes i poder realitzar el projecte de restauració, conser-
vació i museïtzació del castell de Malavella. Gràcies a aquestes 
actuacions s’han descobert nous traçats de la muralla de fa milers 
d’anys.
també s’han estat fent les obres corresponents a la Fase ii de conso-
lidació de l’ermita per acabar ubicant un punt d’informació i atenció 
al visitant en la part inferior del cor de l’església.
de cares al 2018 i endavant seguiran les obres per consolidar defini-
tivament les restes del castell i poder oferir al visitant tota la informa-
ció recopilada de les campanyes arqueològiques efectuades.

llum verda a les obres d’urbanització del 
Turist Club 
en el passat ple ordinari del 27 de novembre es va aprovar per ma-
joria absoluta la proposta del projecte d’obres bàsiques i complemen-
tàries per a la subsanació de deficiències urbanístiques a les obres 
d’urbanització del turist club i l’aprovació del projecte de reparcel-
lació, amb un pressupost de 3.283.409,67€. aquest projecte ha de 
permetre tenir aigua potable als veïns a més de fer-se altres millores 
importants com una xarxa de serveis nova (enllumenat i clavegueram) 
o millores en les voreres entre d’altres. Fa anys que es debat sobre el 
projecte perquè s’han volgut sentir moltes opinions diferents. actual-
ment el projecte està en fase de licitació.

sessió informativa per 
resoldre dubtes sobre 
les obres de la Carretera 
de llagostera

aquestes obres han de durar 
prop de 6 mesos, i afectaran 
significativament el dia a dia 
dels caldencs i caldenques.

el divendres 1 de desembre al ves-
pre la sala de plens de cal Ferrer 
vell va acollir la sessió informativa 
de les obres de la carretera de lla-
gostera.

aquestes obres són molt impor-
tants tant pel que fa el trànsit com 
pel que fa el dia a dia dels cal-
dencs i caldenques que es veurà 
afectat durant els mesos que durin 
les obres. 

prop d’una trentena de persones 
van assistir a la sessió informativa 
en la que l’alcalde de caldes de 
Malavella salvador Balliu; el regi-
dor d’obres i serveis sergi Mir; l’ar-
quitecta municipal Gemma torras; 
el responsable de l’empresa que 
realitza les obres Manel Garcia; i 
el sargent en cap de la policia local 
Xavier Muñoz van donar tots els de-
talls de l’afectació del trànsit i com 
seria el resultat final un cop finalit-
zades les obres. 

aquesta és una obra especialment 
complicada perquè els camions no 
podran circular per caldes i traves-
sar el municipi com ho solen fer, no-
més poden carregar i descarregar. 
la normativa de camions, però no 
és la mateixa pels de més de 3.500 
kg. en aquest cas s’haurà d’avisar 
abans per desallotjar la zona i es 
farà un pla específic. 

no hi ha problemes amb els cami-
ons rígids, sempre que s’acostin al 
municipi per carregar i descarregar 
només. degut a les obres no poden 
passar tràilers per la carretera. 

per avisar als conductors de totes 
aquestes afectacions a principis de 
desembre es van col·locar diferents 

senyalitzacions a les voreres. a mit-
jans de desembre van començar les 
obres més significatives, tot i que ja 
feia setmanes que s’havia començat 
a fer forats a la calçada. 

totes aquestes obres permetran 
fer voreres més amples i asfaltades, 
zones de càrrega i descarrega ben 
senyalitzades, i guals que permetin 
la millor circulació dels vianants, 
també es vol posar una rotonda 
a l’alçada del carrer Girona, així 
com fer de nou la xarxa de serveis 
d’aigua, clavegueram i enllumenat. 

l’àmbit d’actuació de les obres ar-
riba des del cap fins al parc de la 
sardana, tot i que també passa pel 
carrer pla i daniel que s’asfaltarà. 
d’aquesta manera es donarà també 
més visibilitat a les termes romanes 
i als safaretjos que es recuperaran. 

al parc de la sardana tindrà ac-
cessos nous també, perquè els ac-
tuals es veuran afectats per la nova 
rotonda. al mateix parc s’hi faran 
dos murs de contenció per fer-hi ca-
bre la rotonda.

durant els primers quatre mesos 
d’obres es farà pas alternatiu de ve-
hicles, tot i que en la segona fase 

de les obres es tallarà totalment 
el trànsit a la zona (a excepció 
d’aquells que tinguin pàrquings al 
carrer). això no obstant, caminant 
es podrà accedir sempre a tots els 
comerços de la zona. 

per fer el més lleus possible aques-
tes obres, hi haurà una persona a 
l’obra encarregada de resoldre totes 
les afectacions que puguin sorgir. 
en la sessió informativa el sargent 
en cap de la policia local també va 
posar a disposició dels veïns el seu 
telèfon personal per qualsevol pro-
blema que pugui sorgir. 

els primers dies van ser vitals per 
veure la reacció del trànsit, i en fun-
ció d’això es va acabar de perfilar 
les actuacions per reforçar el trànsit. 

en tot moment l’alcalde del mu-
nicipi, salvador Balliu va remarcar 
que “són unes obres que portaran 
molèsties durant uns mesos, però 
un cop acabin haurà canviat total-
ment la fisonomia del poble cap a 
millor. volem que les obres portin 
com menys problemes millor i que 
passin ràpid, per això ja han co-
mençat abans d’hora, per agilitzar 
el procés”.  

NotÍCieS Breus NotÍCieS Breus

21D: eleccions al 
Parlament

JuntsxCat guanya les eleccions a Cal-
des de Malavella amb 1.489 vots

el 21 de desembre es van fer les eleccions 
al parlament de catalunya. una vegada 
més els caldencs i caldenques van apro-
par-se i van omplir les urnes, aquesta vega-
da en una jornada estranya per trobar-se 
a les portes del nadal i celebrar-se en dia 
laborable. tot i això el col·legi electoral es 
va omplir de votants des de primera hora 
del matí. a les 13 h del migdia ja havia 
votat un 34’22% del cens, un percentat-
ge inferior al del 2015 a la mateixa hora 
(40’23%) atribuït a que la jornada era fei-
nera. Finalment Juntsxcat va guanyar amb 
1.489 vots, seguit de c’s amb 978 vots i 
eRc amb 923.

No a la violència de gènere
cada 25n es celebra el dia internacional 
per l’eliminació de la violència envers les 
dones. Malauradament, cada any s’orga-
nitza a caldes un acte per lluitar contra 
aquesta xacra social que afecta el dia a 
dia de tantes dones. diem malauradament 
perquè considerem que un dia com aquest 
s’hauria d’eliminar del calendari. el passat 
24 de novembre, l’associació lola, la Xar-
xa de dones i l’ajuntament van organitzar 
un “taller de lideratge femení”. des d’aquí 
volem agrair a tots aquells que vau fer pos-
sible aquest acte i als que hi vau participar. 
però també a totes aquelles persones que 
feu petites grans accions i que col·laboreu 
amb el pla d’igualtat municipal i les accions 
i projectes que es desenvolupen en aquest. 
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èxit en la campanya de recollida de 
joguines de segona mà 

En total s’han recollit més d’un centenar joguines 
que la Creu Roja ha distribuït entre les famílies 
que més ho necessiten

un any més caldes de Malavella ha participat amb 
la recollida de joguines per la creu Roja. el 17 de 
desembre es van començar a recollir joguines noves o 
de segona mà a l’estand de la creu Roja al mercat de 
nadal, més tard la campanya s’ha allargat fins el 29 
de desembre a l’Oficina de turisme, on moltes famílies 
han portat joguines perquè aquests reis cap nen i nena 
es quedés sense un regal. el resultat ha estat molt posi-
tiu, s’han recollit més d’un centenar de joguines, moltes 
de les quals són noves i en molt bon estat. d’entre les 
donacions hi havia joguines de tot tipus i per tots els 
gustos i edats. no hi faltaven jocs de taula, nines, jocs 
tradicionals i de fusta, cartes, jocs per jugar amb tota 
la família o jocs de roba pels més menuts. Gràcies fa-
mílies caldenques per demostrar un any més la vostra 
solidaritat.

Campanya de 
donació de sang
divendres 1 de desembre el 
casino de caldes de Mala-
vella acollia la campanya de 
donació de sang. de 16:30 
a 21h, tot i el fred, molts cal-
dencs i caldenques es van 
desplaçar per donar la seva 
sang que ajudarà a salvar 
vides. Finalment es van reco-
llir 79 bosses de sang, hi va 
haver 5 oferiments (persones 
que volien donar sang però 
que per algun motiu no van 
poder fer-ho), i 6 donants 
nous. Molts dels voluntaris 
eren antics donants de sang 
que feia temps que no dona-
ven, però que enguany s’han 
tornat a animar. de mitja, 
cada bossa conté mig litre 
de sang aproximadament. 
la campanya va ser un èxit 
tenint en compte les baixes 
temperatures, que no convi-
daven a sortir de casa, i ate-
nent que hi havia una previ-
sió d’omplir 80 bosses. un 
any més es vol agrair a tots 
els voluntaris i donants la tas-
ca realitzada en campanyes 
com la del passat divendres 
1 de desembre.

Caldes de Malavella té un pressupost de 
9.447.639,11€ pel 2018

l’ajuntament de caldes de Malavella aprova un pressupost de 9.447.639,11€ 
per vuit vots a favor del pdecat i del regidor no adscrit dani sancho, i quatre en 
contra dels grups d’eRc i de la pic.
dins d’aquest pressupost es preveu una inversió de 1.658.837’89€, dins de la 
qual es farà l’ampliació de la comissaria de la policia local en valor de 102.000€; 
l’adquisició de càmeres de videovigilància per 77.000€; l’abastament d’aigua 
potable al Malavella park per 435.000€; un punt de recàrrega elèctrica que costa 
22.000€; també es fan millores en l’enllumenat públic per 365.837,89€; i es 
destinen 40.000€ a pressupostos participatius entre d’altres.
el total de les inversions per l’any  2018 serà de 1.658.837,89€ que es finançarà 
amb 238.270,89 € de subvencions de Generalitat i la diputació, un préstec de 
1.204.567 € i amb 216.000 € de recursos propis de l’ajuntament.
l’ajuntament de caldes té una bona disponibilitat econòmica. l’endeutament pre-
vist per finals del 2018 serà del  53,86 %, lluny del màxim del 110% permès i del 
75% recomanat.

Caldes recapta 7.114,54€ per la Marató de TV3

El diumenge 17 de desembre es va celebrar la 26a Marató de TV3

caldes de Malavella ha recaptat un total de 7.114,54€ per la Marató de tv3 
enguany dedicada a la investigació de malalties infeccioses. Moltes entitats del 
poble van organitzar activitats per recaptar diners tan al llarg del mes de desem-
bre com durant el dia de la Marató que aquest any va coincidir amb el mercat 
de nadal del municipi.
les donacions més importants han estat per part del club de volei que amb la 
Quina van recaptar 2.653,58€, seguit de l’espai caixa que ha recaptat 1.023€
Gràcies a tots als que heu participat per la vostra solidaritat!

NotÍCieS Breus NotÍCieS Breus

Actuacions de manteniment al 
rec-Clar i riera de santa Maria 
aquest desembre s’han realitzat tasques de 
manteniment de la llera pública del tram urbà del Rec-
clar al seu pas per can carbonell. les feines s’han 
centrat darrera les parcel·les dels carrers la plana i 
Malavella. s’han retirat arbres secs i torts de dins de 
la llera, s’han podat les branques que s’introdueixen 
dins les parcel·les, i també s’han tallat arbres torts 
o de gran capçada. aquestes actuacions tenen un 
cost de 9.000€ i es poden fer gràcies a l’agència 
catalana de l’aigua que ha assumit el 80% del cost. 
unes altres obres que fa temps que s’hi treballa són 
les de la Riera de santa Maria, on s’hi està col·locant 
un nou col·lector. Fins llavors la xarxa de sanejament 
d’aigües residuals comptava només amb un col·lector 
principal que era insuficient i tenia un impacte 
paisatgístic negatiu. les obres ja van començar al 
setembre i han acabat a finals de gener, arribant a la 
Riera del lleixiu com estava previst.
properament es faran les tasques de revegetació dels 
marges a càrrec de la Fundació emys que també 
tornarà les tortugues autòctones a la riera. 

Es neteja la bassa de Can rufí
la OnG la sorellona està buidant i sanejant la bassa de 
can Rufí perquè estava molt bruta. la sorellona es fa càr-
rec de l’eliminació dels animals exòtics i de la preservació 
dels animals autòctons. en les tasques de neteja s’hi ha 
trobat deixalles i residus de tot tipus que s’han retirat. ac-
tualment s’està estudiant la forma més efectiva de retirar 
els llots del fons en col·laboració amb els serveis tècnics 
de l’ajuntament. un cop la bassa estigui neta l’objectiu és 
que entre tots es cuidi aquest espai natural de gran interès 
ambiental i tant estimat i valorat per la gent de caldes.
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Concurs d’aparadors de 
Nadal

Els comerços El Petit Fornet, Llibre-
ria Solés, Electrodomèstics Alda, 
la Farmàcia M.Casanovas, Pica-
rols i Dietètica de Caldes han par-
ticipat al concurs d’aparadors de 
Nadal 2017. 

el jurat popular ha valorat el color, la 
originalitat, la creativitat, l’element na-
dalenc i la proporció dels aparadors 
que han estat visibles del 16 de de-
sembre al 6 de gener. Ha estat el petit 
Fornet el que s’ha endut el 1r premi 
(150€ i 6 mesos de publicitat a cal-
des FM i a la revista aquae), seguit 
de picarols que ha rebut 6 mesos de 
publicitat a caldes FM i a la revista 
aquae. el concurs l’organitza l’ajun-
tament amb el suport de la Federació 
de comerç de la selva i l’associació 
de comerç i serveis de caldes.

un any més, gràcies 
per fer posible el 
Nadal! 
el desembre ha estat un mes ple 
d’activitats de nadal per part de 
les entitats del municipi. Hi ha hagut 
cantades de nadales, quines tradi-
cionals, dinars i sopars, concerts 
nadalencs com el del grup musical 
calidae, que enguany fa 15 anys, 
o el de la Orquestra Maravella. els 
alumnes del seMc o la coral can-
taires de caldes també han cantat 
nadales. els actes que han tingut 
més èxit, sobretot entre els més pe-
tits han estat la visita de la cartera 
reial el 30 de desembre, on també 
es va programar un espectacle in-
fantil, xocolatada i fins i tot tallers 
nadalencs. el Jan enguany també 
va ser un èxit, fent que l’especta-
cle final del dia 29 aplegués més 
de 200 nens i nenes al pavelló. a 
caldes també s’han repartit regals: 
amb el tió de nadal, que es va fer 
el 23 de desembre juntament amb 
un taller de galetes nadalenques i la 
Quina del Bàsquet (per la Marató 
de tv3). a més del caga tió també 
era solidari per recollir aliments per 
càritas. Regals també amb la gran 
cavalcada de Reis, que enguany 
ha modificat el recorregut per les 
obres de la carretera de llagostera. 
també es va poder visitar el pesse-
bre vivent al voltant de l’església 
durant la cavalcada. l‘acte va ser 
organitzat per la Gent de Reis (a 
qui la Regidoria de Festes agraeix 
la seva incansable dedicació en la 
preparació de les carrosses en els 
últims mesos) i l’ajuntament. aquest 
nadal fantàstic ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de ca 
la Romana, les escoles, la llar d’in-
fants, les llibreries, la parròquia de 
sant esteve i els voluntaris, la po-
licia local, les entitats caldenques, 
des de les esportives fins a les so-
cials passant per les educatives o 
gastronòmiques Gràcies a tots per 
col·laborar-hi!

reunió de coordinadora de colles geganteres 
el dissabte 20 de gener es va reunir a caldes de Malavella la coordi-
nadora de colles geganteres de la província de Girona. la reunió es 
va fer a caldes perquè el nostre municipi ha estat el darrer en acollir 
la vila gegantera el passat mes de d’octubre. la regidora de cultura, 
Mercè Rossell, els va donar la benvinguda, fent esment del bon resultat 
de la trobada i desitjant el mateix èxit a la futura seu del 2018: Breda. 
l´assemblea també va valorar molt positivament la XXiv edició de la vila 
GeGanteRa 2017 a caldes de Malavella que com a novetat enguany 
va estar amanida amb la primera edició de la vileta gegantera pels més 
menuts. en la trobada es va presentar la propera edició de la vila que 
acollirà Breda, també es va fer la votació per l’amfitrió del 2019: sant 
Joan de les abadesses. com a novetat es va presentar la 1ª fira gegante-
ra gironina que tindrà lloc  a Ripoll el proper 10 de març.

Què és la transfòbia?
el passat dissabte 20 de gener es va fer una taula rodona sobre transse-
xualitat a la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia de caldes de Malavella. 
aquesta jornada, que va acabar amb la pintada del banc  del Jardí pere 
vidal, neix a partir de la història d’un caldenc de sis anys: en coen. en 
coen és transsexual, i juntament amb la seva família es va voler donar 
informació i conscienciar a la població sobre els estigmes, tabús i pre-
judicis relacionats amb la transsexualitat. la taula rodona, sota el títol 
“transsexualitat a la infància i a l’adolescència” la van conformar: ana 
valenzuela, en representació de l’associació chrysallis; cristina vila, tèc-
nica d’igualtat i sociòloga; alex pe, youtuber transsexual de Barcelona; 
i Francesca saltó, mare d’en coen. la periodista paula Brujats conduïa 
l’acte. aquesta jornada volia ser informativa, però sobretot ser un espai 
de suport per a pares amb la mateixa situació que poden sentir-se per-
duts. després d’aquest acte la biblioteca de caldes és trans-friendly.

NotÍCieS Breus NotÍCieS Breus
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Nou servei de recollida de 
fracció vegetal a domicili

L’1 de març va desaparèixer el contenidor 
de restes vegetals de la urbanització Can 
solà Gros i aquest residu es recollirà amb 
contenidor a la porta de cada habitatge

caldes disposa d’un servei de recollida de 
restes vegetals a les urbanitzacions mitjan-
çant contenidors per dipositar els residus 
provinents dels jardins sense que els veïns 
hagin d’anar a la deixalleria. però aquestes 
barques s’omplen de tota mena de residus 
i això fa que el cost de tractament d’aquest 
residus vegetals sigui molt elevat (passant de 
46 a 91€ si els residus no van a una plan-
ta de compostatge i van a l’abocador). per 
buscar una millor alternativa a aquest servei, 
durant l’any 2018 es realitzarà una prova pi-
lot per recollir aquest residu porta a porta a 
can solà Gros a cada casa que ho sol·liciti. 
l’ajuntament es plantejarà ampliar aquest 
servei a la resta d’urbanitzacions. aquesta 
prova va començar el dijous 1 de març. la 
recollida es fa mitjançant contenidors de 2 
rodes i 120 l. de capacitat que els usuaris 
van poder sol·licitar en els diferents punts in-
formatius previs a l’inici del servei. aquests 
es recolliran tres dies a la setmana (dimarts, 
dijous i dissabte) a partir de les 10 h del 
matí. tots els contenidors estaran xipats i en 
cap cas està permès que els contenidors que-
din a la via pública sempre. 

El circuit rambla d’en rufí acull el 33è 
Cros de Caldes 
el passat diumenge 4 de febrer caldes de Malavella va acollir 
la 33a edició del seu cros i el campionat de catalunya de 
Màster i sub 23 individual i per equips. al voltant de 600 at-
letes van participar en aquesta prova que tancava el calendari 
gironí de cros després de deu proves que començaven amb 
el cros d’Olot la darrera setmana d’octubre. en la categoria 
veterans, enrique luque (Rios Running team) n’era el vencedor 
en una prova molt disputada amb altres atletes d’alt nivell com 
daniel alonso (Barcelona atletisme) o Xavier planas (ca cas-
tellar) que van quedar segon i tercer respectivament per només 
un segon de diferència. la cursa M45, M50, M55 i més tam-
bé va ser emocionant on albert lópez (Ga lluïsos de Mataró) 
es va acabar imposant en els darrers deu metres. pel que fa el 
Màster femení Hasna Bahom (cornellà atlètic) creuava la meta 
en primera posició. en la categoria promesa el primer classifi-
cat era abdessamad Oukhelfem (ca igualada) i en categoria 
femenina la dominadora de la cursa va ser Mercè Guerra (Ja 
sabadell). pel que fa els equips en primera posició han quedat 
el GeieG (femenina) i el ca igualada (masculina).

Aplec de sant sebastià i Pelegrí de Tossa 
de Mar 
el passat 20 de gener es va celebrar el tradicional aplec de 
sant sebastià. 
els actes van començar a dos quarts de deu del matí a la plaça 
de l’església, on una vintena de persones es van trobar per 
pujar caminant a l’ermita. la brigada, en motiu de la festivitat 
va tornar a col·locar la campana per fer el repicament. al llarg 
del matí es va poder gaudir d’una molt bona temperatura, 
una bona companyia, i d’una degustació de brou i botifarra a 
preus populars. la cobla Bisbal Jove va posar la nota musical 
als actes amb l’audició de sardanes just després d’acabar la 
missa solemne en honor a sant sebastià. Finalment, es va fer 
una exhibició del ball de l’Hereu Riera. en aquest cas, però va 
ser especial perquè era un ball obert a tothom que tenia ganes 
de provar-ho. l’ajuntament va oferir un servei de llançadora 
gratuït per tot aquell que volia pujar a celebrar l’aplec. 
n’hi va haver que van decidir celebrar sant sebastià d’una 
altra manera: tot fent el vot al pare pelegrí. en total, en el 
recompte que es va fer pel pas de el Molí de la selva, van 
comptar-se 1675 persones, de les quals 80 anaven descalces. 
Molts caldencs també van recórrer els 80 quilòmetres del pe-
legrinatge. 

Caldes recull més de 16 
tones de roba solidària 
Humana Fundación pueblo para el pueblo 
ha recollit a caldes 16.460 kg de roba 
usada el 2017. aquesta roba anirà a pro-
grames de cooperació a l’Àfrica, amèrica 
llatina i l’Àsia. aquesta xifra suposa un 
augment d’un 8’2% respecte l’any passat 
(es van recollir 15.212 kg). 
a més, les més de 16 tones recollides supo-
sen un estalvi de 52 tones de cO2 a l’atmos-
fera, ajudant també al medi ambient. 
al voltant d’un 60% de la roba recollida es 
pot tornar a fer servir, mentre que el 28% es 
recicla. un 6% del material recollit es desti-
na a valorització energètica, i un 4% anirà 
a un centre de tractament de residus per a 
disposició final.
paral·lelament a aquesta recollida, l’empre-
sa d’inserció adad l’encant slu i la coo-
perativa Roba amiga van recollir 2.613 kg 
de roba el 2016. Gràcies caldencs i cal-
denques per la vostra solidaritat! 

NotÍCieS Breus NotÍCieS Breus

¿VOLS LLOGAR O VENDRE CASA TEVA?   
¿BUSQUES CASA PER LA ZONA?

Ens avalen més de 20 anys 
d’experiència en el  sector

Fem valoracions d’immobles

Realitzem cèdules 
d’habitabilitats i certificats 
energètics a molt bons preus

T. 972 165 699  /  634 758 451  |  Avda Sant Jordi, 8 |  Maçanet de la Selva  
www.g-inmobiliaria.com  |  dominic@g-inmobiliaria.com

CONSULTA
LES NOSTRES

OFERTES
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deStaCat l a  med i ac ió deStaCat l a  med i ac ió

Apropem la mediació als caldencs i caldenques 
El passat 21 de gener d’enguany va tenir lloc el Dia Europeu de la Mediació. A molts 
punts del territori català es van portar a terme actes per apropar aquest procés de ges-
tió i resolució de conflictes als ciutadans.

TexT > MOntSERRAt SOlER - llicEnciAdA En dREt i MEdiAdORA 

L’any 2001 Catalunya va ser el pri-
mer territori de tot l’Estat Espanyol 
en legislar en matèria de mediació. 
Han passat molts anys, però encara 
hi ha molt desconeixement en rela-
ció a la Mediació. Aquest article té 
la intenció d’apropar-la als veïns i 
veïnes de Caldes de Malavella.

Quan parlem de Mediació ens 
estem referint a un procés de Ges-
tió Alternativa de Conflictes, de la 
mateixa manera que ho són la faci-
litació i la negociació. Els elements 
necessaris per a que es doni un pro-
cés de mediació són: la figura del 
mediador/a i les parts en conflicte.

La persona mediadora actua com 
a facilitadora de la comunicació, 
creant un espai idoni per a que ca-
dascuna de les parts pugui expres-
sar quines són les seves emocions i 
necessitats. Els professionals de la 
mediació acompanyem a les parts 
al llarg de tot el procés, però són 
aquestes les que acorden les seves 
pròpies solucions (Guanyar – Gua-
nyar).

Durant la meva experiència de 
mediadora a la delegació de GIra 
ADr Girona, encara és freqüent 
trobar-me amb persones que venen 
a buscar mediació esperant que el 
mediador doni una solució al seu 
conflicte. Nosaltres com a medi-
adores no proposem ni imposem 
solucions. El que sí ens correspon 
com a professionals de la gestió del 
conflicte és distingir quin mètode és 
el mes adient  a aplicar en cada cas 
(mediació, facilitació, negociació). 
També podem recomanar progra-
mes de prevenció a través de forma-
ció especialment en el marc de les 
organitzacions (empreses, clubs es-
portius, ens públics, administradors 

de finques, entre altres). 
La mediació és una eina que ens 

permet  treballar conflictes de dife-
rents naturaleses. De tipus familiars 
(relacions matrimonials, paterno-
filials, herències, ...). Però també 
altres supòsits civils (conflictes ve-
ïnals, mediacions en organitzacions 
i/o corporacions, mediacions amb 
clubs esportius), aquests només són 
alguns dels molts exemples.

Com a sistema de resolució de 
conflictes la mediació té molts be-
neficis. Les relacions surten refor-
çades, el conflicte és treballa des de 
la pacificació. Les parts són les que 
controlen el procés en tot moment 
i les que acorden les solucions que 
millor s’adapten a les seves necessi-

tats. La confidencialitat ajuda a que 
no es vegi malmesa la imatge de cap 
de les parts. El cost econòmic i emo-
cional és substancialment més baix 
que en altres processos, i en cas que 
no s’arribi a un acord no exclourà la 
possibilitat d’iniciar la via legal.

MediaCió,  innovaCió i 
noves teCnologies
La innovació i les noves tecnologies 
també són presents en la mediació, 
que avança adaptant-se a les noves 
demandes i també ho fa integrant 
les noves tecnologies per treballar 
des de la prevenció. 

Tenim experiències innovadores 
molt properes al nostre munici-
pi. A Platja d’Aro de la mà d’en X. 
Pastor i E. Carrera,  durant l’estiu 

2016 es va iniciar un projecte pilot 
en mediació nocturna que ha tingut 
continuïtat en el 2017 i en el qual 
he participat de forma activa com a 
mediadora. L’aplicació de la medi-
ació ha posat de manifest que l’oci 
nocturn i el descans ve-
ïnal poden ser compati-
bles, per això, però, ha 
estat necessari treballar 
amb les diferents tèc-
niques de la gestió del 
conflicte amb veïns/es, 
usuaris/es i empresaris 
de l’oci nocturn. 

Respecte a les noves tecnologi-
es, GIra ADr ha apostat per fer 
ús d’aquestes. Per una banda amb 
l’ APP B-rEsol, una solució per 
lluitar contra el bullying, el ciber 
bullying, l’assetjament, els trastorns 
alimentaris i qualsevol tipus de 
conflicte dels adolescents, de ma-
nera que amb un sol clic, de forma 
immediata i segura, puguin alertar 

de la situació, tant les víctimes com 
els observadors. El curs 2015-16 va 
començar com a projecte pilot amb 
el recolzament del Departament 
d’Ensenyament. A dia d’avui ja s’ha 
desplegat a més d’un centenar d’es-

coles i a diferents clubs esportius i 
ens locals. 

Per un altre banda també hi ha 
l’APP C-rEsol  i Web Control 
destinada a empreses, activant un 
canal de denúncies com a eina del 
Compliance officer,  permetent que 
els treballadors puguin denunciar 
qualsevol conflicte o malestar de 
forma àgil, des de qualsevol lloc, a 
qualsevol hora i de forma confiden-

cial. Aquesta eina facilita la confi-
guració del mapa de clima laboral i 
detecta conflictes per poder-los ges-
tionar i resoldre adequadament. Al-
hora permet a les empreses ser so-
cialment responsables en l’àmbit de 

les relacions laborals (RSC) 
Treballar amb la gestió del 

conflicte com totes les pro-
fessions requereix professio-
nalització. Per aquest motiu, 
és important que els media-
dors i mediadores estiguin 
formants, molt a prop nos-

tre, a Girona, comptem amb dos 
postgraus innovadors en aquesta 
matèria “Postgrau de Gestió i Re-
solució de Conflictes Públics i Me-
diació Comunitària” i el “Postgrau 
de Mediació Familiar Sistèmica” 
dirigits per en Xavier Pastor, coor-
dinats per un equip de mediadors 
així com docents especialitzats en 
la matèria entre els quals està GIra 
ADr.

Quan parlem de Mediació ens estem 
referint a un procés de Gestió Alter-
nativa de Conflictes, de la mateixa 
manera que ho són la facilitació i la 

negociació
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reCUll FotoGrÀFiC nadal

Carta a totes les caldenques i els caldencs
Benvolgudes famílies, som en Baltasar, en Gaspar i en Melcior, els Tres Reis de l’Orient. Després d’aquests 
dies màgics, i havent visitat a infants de tot el món, hem decidit escriure aquesta carta d’agraïment a totes les 
persones que ens han ajudat a fer que arribéssim a tot arreu.
Com sabeu, pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, amics i coneguts, nosaltres viatgem de molt i molt lluny 
cada any per portar la il·lusió a casa de tots els infants. Però aquest camí no el fem sols sinó que hi ha moltes 
persones que, mesos abans de la nostra arribada ja n’estan ultimant els detalls.
Aquesta gent s’encarrega d’arreglar les nostres robes més elegants, d’abrillantar les corones, de pentinar-nos 
el cabell i les barbes i deixar-nos a punt perquè aquell dia puguem lluir de manera senyorial havent-nos de 
preocupar només de saludar i tirar caramels a tots els que ens esteu esperant amb el fanalet ben alt i cantant 
a ple pulmó: “Visca els Tres Reis, de l’Orient, que porten coses a tota la gent!”
A part d’empolainar-nos a nosaltres, hi ha un altre grup de persones que s’encarrega d’organitzar tota la ca-
valcada i s’asseguren que totes les carrosses i les persones que les acompanyen estiguin a l’altura dels que hi 
anem a sobre. Per això, mesos abans del nostre gran viatge, se’ls treu la pols, s’arreglen els imperfectes que 
s’hagin pogut causar després d’estar gairebé un any sense sortir i se les fa brillar perquè no passin desaperce-
budes aquell dia.
Hi estan hores i hores enganxant allò, repintant allò, traient la pols per aquí, cosint allò altre, provant les llums 
i la música i fent millores perquè a nosaltres ens sigui més fàcil moure’ns-hi.
Aquella nit els tres reis som els protagonistes però com heu pogut veure no és una cosa que fem sols. A totes 
aquestes persones tan treballadores no les veureu mai perquè sempre s’amaguen darrere de tota la feina que 
han fet. És una tasca que fan de bon grat perquè els agrada la màgia i la il·lusió que nosaltres representem.
Famílies i amics, us demanem que seguiu venint a rebre’ns amb la mateixa energia que feu però que també 
sigueu conscients de la feinada que això comporta i les hores que nosaltres hi hem dedicat perquè tot surti bé.
Nenes i nens, volem demanar-vos que seguiu cantant i emocionant-vos quan ens veieu, i no perdeu mai aques-
ta alegria que s’encomana.
El cinc de gener és el nostre dia preferit de l’any i, quan s’ha acabat, ja tenim ganes que passi un any per tor-
nar-hi a ser. Així doncs, ens veiem d’aquí a un any o, ara ja menys. Que la màgia estigui sempre amb vosaltres!

Nadal 2017-2018 
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Cantada de Nadal de les escoles

reCUll FotoGrÀFiC nadalreCUll FotoGrÀFiC nadal
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Aplec de Sant Sebastià 2018

El Pelegrí de Tossa 2018

Cantada de l’Escola de Música de Caldes

reCUll FotoGrÀFiC sant  seBast i à  -  p e l egr íreCUll FotoGrÀFiC nadal
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L’entrevista
Parlem amb en Toni Verda-
guer i la Meius Mora, per-
què aquesta temporada han 
guanyat la Copa Catalunya 
de Rallis en Modalitat Esport. 
Aquesta copa està formada 
per 10 rallis, entre els més 
coneguts hi ha el Rally Cos-
ta Brava. En Toni i la Meius 
han participat a 9 d’aquests 
10 rallis i n’han guanyat 4. El 
resultat de tot plegat: la Copa 
Catalunya. Fa molts anys que 
viuen a Caldes de Malavella 
i, pujats al seu Porsche 944 
Turbo porten el nom de Cal-
des arreu.

exactament, què és aquesta Copa 
que heu guanyat?
T: La Federació Catalana d’Automo-
bilisme organitza el Campionat de 
Catalunya de Rallis. Hi ha diferents 
categories: la de velocitat que és la més 
coneguda, però també hi ha una altra 
modalitat en la que correm amb cotxes 
clàssics de fa més de 25 anys. Fem re-
gularitat, no velocitat. La organització 
marca una mitjana i unes marques de 
temps i nosaltres anem a complir això. 
Anem a una velocitat relativament bai-
xa, sobre els 50 km hora i la dificultat 
no és la velocitat sinó ser molt metòdic 
conduint i molt precís. 
M: Et mesura l’instant exacte, cal pas-
sar en el moment exacte, no és córrer 
més o menys. L’important és quan 
passes per uns determinats llocs que 
et marquen, després fan la mitja i 
cada dècima de segon que has passat 
massa aviat o massa tard penalitza.
T: A cada rally hi ha uns 100 punts 
de control, si vols guanyar el rally la 
mitjana que has de treure és tenir un 
“desfase” de menys de 0’5 segons en 
cada un. Si el “desfase” és d’un segon 
quedaràs entre els 10 primers, però 
no guanyes. Cal ajustar molt, perquè 

no saps quin són els punts de con-
trol, per això cal fer-ho tot molt bé.

suposa un handicap el fet d’ha-
ver de portar un cotxe antic?
T: De fet són cotxes de sèrie en 
aquesta modalitat sport que cor-
rem. La única cosa que portem 
són uns llums addicionals perquè 
als trams que correm a la nit ne-
cessitem una bona visibilitat, però 
el cotxe és de sèrie. També portem 
uns aparells electrònics que són els 
que ens ajuden a fer la regularitat: 
ens diuen exactament en quin punt 
quilomètric estem, quin temps por-
tem i sobre el temps teòric si anem 
avançats o enrederits. Amb això, la 
Meius que és la meva dona i la copi-
lot em va donant indicacions.
L’únic que ha de ser un cotxe que en 
el seu temps fos esportiu i que tin-
gui fitxa d’homologació de la Fia, la 
Federació Internacional d’Automo-
bilisme. Els cotxes són antics doncs, 
però han tingut un passat esportiu.

amb quin cotxe correu?
T: Nosaltres correm amb un Porsche 
944 Turbo, però a les curses et tro-

bes tot tipus de cotxes: Porsches, Se-
ats 127... molta varietat.

i d’on ha sortit aquest cotxe?
T: El tinc de sempre. Fa 26 anys que el 
vaig comprar de segona mà. És un cot-
xe de col·lecció, va ser un caprici i no-
més el fem servir per aquestes curses.

i com comença aquesta afició?
M: En Toni tenia el cotxe, li agra-
den molt. Vam pensar que era una 
manera de treure-li un rendiment, 
perquè sortir a passejar amb el cot-
xe no té emoció. Ell va començar 
a participar en algun rally. Primer 
anàvem sense aparells ni res. Jo em 
marejava molt i vaig dir prou, però 
ara ens hem preparat el cotxe i al fi-
nal t’aficiones al fet de guanyar, però 
l’afició grossa és seva. 

la vostra modalitat és de regula-
ritat, no de velocitat...
M: Sí, jo abans no sabia ni que existia. 
Vam començar a anar a trobades de 
Porsche, allà en parlaven i ens vam 
endinsar en el món. Però si no hagués 
estat per això no sabria què és.
T: Aquesta és una modalitat que es 
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feia molt als anys 60 i ara s’ha re-
près. S’ha reprès perquè ara hi ha 
molta afició a les coses clàssiques, 
al vintage. I amb aquesta fal·lera la 
gent compra cotxes clàssics i ara 
què en fas? Doncs fas aquestes pro-
ves. Si de jove també has corregut, 
jo corria amb la moto, et queda el 
cuquet a dins. És veritat que és car, 
però comparat amb els que fan ve-
locitat és barat. 
M: Clar, tampoc hi ha el perill de 
destrossar el cotxe amb la velocitat 
que anem.
T: Per això ara hi ha tants campi-
onats. Aquí a Girona és la part de 
Catalunya on hi ha més afició.

Quant dura cada prova?
Cada rally són entre 400 i 500 km, 
però cronometrats acostumen a 
ser uns 12 o 13 trams d’uns 15 km 
cada un. Triguem tot el dia en fer 
un rally, tot i que n’hi ha que són de 
dos dies: divendres a la nit 3 o 4 ho-
res i després tot el dissabte. N’hi ha 
d’altres que són més curts i que els 
fas tots amb un dissabte. Les proves 
més curtes duren entre 6 i 7 hores 
i les llargues poden ser de 13 o 14 

hores. Entre mig, però fem parades 
d’assistència, etc.

de quina manera prepareu 
aquestes proves?
T: Nosaltres el cap de setmana ante-
rior anem al recorregut a fer un reco-
neixement dels trams, agafem refe-
rències. El tram el mesuren circulant 
per la dreta, però quan fas el rally no 
sempre vas per la dreta. Quan prenem 
mesures ho fem amb el trànsit obert, 
el cap de setmana abans hi anem i 
anem agafant referències: aquesta se-
nyal de trànsit és el tram 2’26 metres, 
perquè ho mesurem amb metres. Mi-
rem d’agafar moltes referències. Cada 
200 o 300 metres n’agafem alguna, 
i aquestes són les referències que la 
Meius comprova quan fem el tram i 
va corregint els metres. Aleshores és 
quan l’electrònica em diu si he anat 
massa ràpid o no.
Si vols anar a guanyar has de prepa-
rar tots els trams. Hi ha gent que no 
els prepara.
M: Entres en aquest món i després 
mica a mica no vols anar de passeig 
ja. Penses què he de fer per fer-ho 
bé? Som competitius, i cada vegada 
t’hi dediques més a fons.

és complicat fer de copilot?
M: No és complicat, però em perdo 
el rally, és a dir, jo no m’adono de 
res. Només vaig mirant el què hi ha 
i posant referències perquè ell sàpiga 
exactament en quin punt quilomè-
tric es troba. Una vegada surts del 
circuit em fixo en tot, en totes les 
senyals de trànsit... Tot i que aquest 
efecte dura poc. No és difícil però 
has d’estar molt concentrat, perquè a 

vegades no hi ha masses referències, 
gairebé no hi ha senyals. I quan veig 
una senyal de trànsit estic contenta...
T: Pensa que són carreteres molt per-
dudes, una senyal de trànsit és una re-
ferència fàcil, però no sempre n’hi ha.
M: Una senyal de “coto de caza” un 
pal de fusta... els arbres no serveixen 
perquè no els reconec després. Van 
bé senyals artificials... Abans prenia 
poques referències, però ara en prenc 
moltes. El que és més complicat és el 
moment de saber restar o sumar les 
distàncies. A vegades et confons i en 
comptes de sumar, restes i ho has de 
modificar, però molt poques vega-
des. Has d’estar molt concentrat.

és el primer any que participeu en 
aquests rallis?
T: Bé de fet portem 4 anys fent-ho, 
però la resta d’anys eren diferents. 
L’any passat vam fer aquest mateix 
campionat i vam quedar cinquens. 
Els altres anys vam participar en al-
tres rallis de regularitat de carreteres 
obertes, però no eren del campionat 
de Catalunya. Però totes aquestes 
proves prèvies ens han servit d’en-
trenament per guanyar aquest any 
que era el nostre objectiu.

Què suposa participar al Campi-
onat de Catalunya?
M: Et fan treure una llicència, fer 
una prova d’esforç... aquest és el 
campionat oficial.

i a partir d’ara, teniu algun altre 
objectiu?
T: No, amb aquest campionat en 
tenim prou. Ara hi ha el campionat 
d’Espanya, el campionat d’Europa, 
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però és molt car fer aquests rallis. 
Fer un campionat d’Espanya amb els 
desplaçaments que suposa és molt 
car i no ens ho podem permetre. 

Havent guanyat aquest rally heu 
fet balanç i què n’heu extret?
T: Hem anat agafant experiència. Som 
uns ganàpies. Només portem 4 anys 
corrent en rallis i aquest any ens l’hem 
agafat més en serio. L’any passat tot 
just començàvem a preparar les proves 
al final de la temporada, vam passar 
mitja temporada molt despistats. Tot i 
així vam quedar cinquens i vam gua-
nyar una prova. I aquest any ens l’hem 
agafat de debò, com si fóssim profes-
sionals. Entrenem, el dia abans anem 
a la prova tranquil·lament per sortir 
descansats i concentrats, dediquem 
més temps a la preparació...
M: Jo estic sorpresa, al principi no 
ho pensava. Al final descobreixes 
que és una afició que t’omple, so-
bretot si guanyes. A mi no m’agra-
da pujar el podi, però no m’agrada 
perdre (riu). Si guanyes i ho fas bé 
sí que dóna molt gust. 

us esperàveu guanyar aquest 
campionat?
T: Sí
M: Jo no ho veia tant... n’hi ha que 
tenen molta experiència...
T: A veure segur no, però hem llui-
tat molt i el final de la temporada 
passada el vam fer molt bé, vam 
guanyar una prova. Si has guanyat 
una prova dius... sí t’hi dediques bé 
en podem guanyar més!
M: Sí però hi ha gent que fa molts 
anys que guanya i podrien haver 
guanyat... no ho tenia tant segur jo.

el que diferencia guanyar o no 
guanyar el campionat és la pre-
paració?
T: La planificació no és definitiva, 
però pensa que un dels rallis que 
hem guanyat aquesta temporada el 
vam guanyar per 5 dècimes de se-
gon, un altre per 9 dècimes, altres 
per 3 o 4 segons. Però estem tots 
molt enganxats, els matisos, les dè-
cimes són el que t’ajuda a guanyar. 

en diferents moments de l’entre-
vista ens heu dit que és molt car. 
Quines despeses són tan cares?
M: És la inscripció, la despesa del 
cotxe, el manteniment del cotxe i 
després són els desplaçaments, ho-
tels, restaurants, etc. A part de les 
avaries o accidents que puguis tenir.

no és car només pel que fa di-
ners, també pel que fa temps...
M: Vam fer 9 proves, però després 
és anar-ho a assajar cada cap de set-
mana anterior. Et treu d’altres afici-
ons però ens agrada molt. 

aneu a revalidar el títol l’any vinent?
T: Ara estem en un impàs, perquè és 
molt car i m’acabo de jubilar aques-
ta setmana. Els ingressos ara em 
baixen molt i això vol dir que tinc 
més temps però no tants diners. Es-
tem mirant si trobem algun sponsor 
que ens ajudi una mica a canvi de 
publicitat al cotxe. Si trobo a algú 
que m’ajudi una mica, encara que 
sigui cobrir en 50% del pressupost 
farem el campionat altra vegada i a 
per totes, sinó... mala sort.
M: Anirem a alguna prova i ja està. 

de quin pressupost estem parlant?
T: Estem parlant d’un pressupost 
anual d’uns 20.000€. Si fas proves 
selectives i t’hi mires molt es podria 
reduir a uns 12.000€. Si no hi ha 
sponsor farem el Rally Costa Brava 
que és el de més anomenada, i des-
prés ja es veurà. 

teniu nom d’equip?
T: No, però per aquest any volíem 
crear una escuderia o entitat i li vo-
líem posar de nom Escuderia Ma-
lavella

Quin consell donaríem a algú que 
s’inicia?
T: Primer que aprengui com va el 
reglament. Nosaltres al primer rally 
que vam anar no sabíem res i anà-
vem perduts, molestant a tothom. 
Després està bé que contacti amb 
algú, que li expliqui com va tot ple-
gat i a partir d’aquí entrar.

Què us sembla si acabem l’entre-
vista amb alguna anècdota?
M: Anècdota no ho sé... el que pas-
sa amb els rallis és que sempre t’en-
fades (riuen). Però el que passa al 
tram queda al tram.
T: Hi ha moments de nervis, en 
aquests darrers rallis no hi ha gaires 
anècdotes perquè anem molt concen-
trats. Però en els primers que anàvem 
molt despistats n’hi ha un que a tot-
hom li sorprèn... Ella (Meius) pren 
pastilles per no marejar-se i aquestes 
pastilles fan venir son. En una cur-
sa es va adormir i en una cruïlla on 
m’havia de dir on anar es va adormir, 
de cop es va despertar i em va dir a 
la dreta! I ens havíem equivocat, el 
públic cridant ens va indicar cap a on 
havíem d’anar. (Riuen)
M: Ostres sí... m’adormia. Bé. De 
fet encara m’adormo, però ara entre 
tram i tram. Encara que siguin amb 
o sense cafeïna tinc molta son amb 
aquestes pastilles. 
T: Quan esperem per començar fa 
un son. Quan davant nostre corren 
els de velocitat hi ha uns temps que 
ells necessiten per reparar el cotxe, 
canviar pneumàtics i coses d’aques-
tes. I hi ha unes parades d’assis-
tència de 20 minuts o mitja hora, 
i aprofita aquestes aturades per, 
després de repassar-ho tot, fer una 
dormideta. És curiós, ningú més ho 
fa i quan ho veuen tothom ens diu 
ostres què passa? està dormint? I sí 
sí, la resposta és sí, no li passa res, 
simplement està dormint (riuen).
M: Quina son! 

Després de l’entrevista, en Toni i la Meius 
finalment van asignar un conveni de pa-
trocini amb l’empresa COPISA Construc-
tora Pirenaica S.A que cobrirà el 75% 
del pressupost de la temporada 2018. 
Amb aquesta ajuda podran participar en 
el Campionat de Catalunya d’enguany. 
També han creat l’Escuderia Malavella 
Regularitat Clàssics i l’han inscrit al Regis-
tre d’Entitats Esportives de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Agència Tributària i 
s’han afiliat com a club a la Federació 
Catalana d’Automobilisme, tramitant les 
corresponents llicències federatives per 
participar en rallis tant com a Escuderia 
com a Pilots. 
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Què feies exactament per aques-
ta empresa constructora àngel 
boades?
Aquesta feina que feia per aquesta 
empresa constructora era el segui-
ment de la construcció d’un edifici 
d’habitatges a Girona com a ajudant 
de promotor, tot i que l’empresa 
tenia seu a Caldes de Malavella i a 
Girona. 

Què vas estudiar exactament? 
Els meus pares van estar a l’exili i jo 
vaig nèixer a França. Allà vaig cur-
sar els estudis per ser tècnic d’obra 
en control de preus a la Catalunya 
Nord. Després vaig venir a Cata-
lunya i l’equivalència d’aquest títol, 
que era de Grau Superior (batxiller 
més dos anys) no hi era. Aquí era 
una barreja d’aparellador i deline-
ant, per entendre’ns. Vaig estar dos 
anys a Barcelona estudiant i treba-
llant en un despatx d’arquitectura. 

Com vas aterrissar a l’ajunta-
ment?
Hi havia una crisi de la construc-
ció pel mig, però com a projectis-

ta i tècnic autònom havia conegut 
diferents empreses i arquitectes i 
un d’ells em va proposar de fer una 
prova per l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella. Això era l’any 1982. 
Vaig començar com a autònom du-
rant un temps.

així vas començar ja com a tècnic 
al consistori?
Bé, de fet em van agafar... no sabi-
en exactament la figura. Jo tampoc 
podia acreditar un diploma que no 
tenia. En aquells anys i en aquells 
moments tot el que havia fet a Fran-
ça no era reconegut ni homologat. 
Oficialment així vaig començar 
fent suport a l’arquitecte municipal 
i ajudant en el control i en la ins-
pecció urbanística. Perquè malgrat 
tot llavors hi havia un boom en les 
construccions i sobretot en les ur-
banitzacions. 

un cop a l’ajuntament, què més 
va passar per arribar on has ar-
ribat avui?
Un cop a l’Ajuntament no va ser 
fins a l’any 85 que es van fer unes 

oposicions i em van contractar ofi-
cialment i fins al dia d’avui. Les tas-
ques durant el transcurs d’aquests 
anys han estat diverses. Al principi 
eren de disciplina urbanística i su-
port a l’arquitecte municipal (que 
llavors venia com a molt una o dues 
vegades la setmana), i després les 
tasques es van anar transformant a 
petició de qui governava. Em vaig 
acabar vinculant més a serveis de 
seguiments, manteniment d’equi-
paments i control de la brigada 
d’obres. Però en general m’he de-
dicat a la brigada, edificis, camins, 
jardins, rieres i tot el que són xar-
xes: clavagueram, aigua, telefonia, 
gas, baixa tensió i enllumenat pú-
blic, serveis... Gran part d’aquestes 
tasques s’han fet amb empreses del 
poble o empreses externes de ser-
vei contractades. 

Com era llavors la brigada 
d’obres? 
Llavors hi havia un paleta i un ma-
nobre, i un vehicle. No hi havia res 
més (ara hem arribat a ser 12 ope-
raris). A les oficines municipals no 

Robert Vidal 
En robert Vidal ha estat durant molts 
anys tècnic de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella. Ara, després de més de 35 anys 
treballant pel municipi, es jubila. És per 
això que hem volgut parlar amb ell per 
saber com afronta aquesta nova etapa i 
felicitar-lo. 

Robert, ja fa més de 35 anys que voltes per Caldes! 
Jo t’explico, que estic en relació amb el poble de Caldes és 
des de l’any 75. Vaig venir aquí per fer de tècnic, de projec-
tista en una oficina tècnica. Llavors es feien molts projec-
tes per aquí. Això va durar uns 5 anys i després vaig estar 
col·laborant amb dues empreses del poble com a autònom: 
amb Tumbones Balliu dins del disseny i dibuix de mobili-
ari de jardí, i amb l’empresa Construccions Àngel Boades, 
era un moment en què tenia menys feina fent projectes i 
havia de compaginar la meva formació amb altres tasques 
per tirar endavant la família.

erem massa colla, jo era el que feia 
6. En aquests moments, això s’ha 
multiplicat potser per cinc. El poble 
també ha crescut moltíssim. Per la 
meva part he col·laborat en dife-
rents tasques que han portat el crei-
xement i la transformació del poble, 
crec que positivament, malgrat que 
a les urbanitzacions hi ha molta fei-
na a fer encara avui. 

Quants alcaldes, arquitectes i tèc-
nics que deus haver vist passar en 
tant temps...
Jo m’hi vaig anar adaptant, perquè 
la feina sempre m’ha agradat. Al-
caldes n’he conegt alguns, concre-
tament cinc, arquitectes municipals 
potser 8 o 9 i jo crec que en general 
m’hi he entès amb tots ells.

ara que et jubiles mires enrere i 
quin balanç en fas?
El balanç és positiu, però jo el ba-

lanç el faig caminant pel poble. 
Passes per un carrer i et ve al cap 
aquella obra, etc. És a dir que per 
una part hi ha el balanç de tot el que 
veig i vaig ajudar a fer i penso com 
ha crescut el poble d’un temps en-
rere a ara, i per altra banda hi ha el 
balanç recordant a moltes persones 
que també han influït en aquesta 
transformació. 
Tot això et permet valorar que el 
temps passa molt ràpid. També he 
pogut viure la transformació del 
Servei Tècnic d’aquest Ajuntament, 
vist la magnitud que ha agafat el 
poble, ha crescut. Ara hi ha sis tèc-
nics molt ben preparats i dedicats a 
àrees específiques que passen tot el 
dia treballant. Això vol dir que tota 
la necessitat que hi ha de control i 
donar al ciutadà un millor servei 
es pot complir. Llavors també ho 
intentàvem, tot i que amb menys 
recursos. 

a nivell de carrer, què ha canviat 
de quan vas començar a treballar 
per Caldes a ara?
Quan vaig entrar molta part del 
poble no tenien la xarxa d’aigua 
ben consolidada, per molt que es 
comencés al 68 igual que el clava-
gueram. L’enllumenat públic no re-
unia les condicions, les voreres tot 
just es començàven a fer a la peri-
fèria... Durant tot aquest temps s’ha 
transformat un poble en una ciutat, 
sobretot pel que fa els serveis. Ara 
els contribuents estan atesos com 
es mereixen, i hi ha un equip de 
govern al darrere que poden donar 
continuitat a molts projectes que he 
vist nèixer. 

Hi ha alguna obra que recordis 
amb especial estima?
Sí. Recordo la Font de la Mina. La 
recordo amb especial interès, per-
què la vam fer amb un arquitecte 

Imatge del dia de l’homenatge a en Robert i 
al costat dret moment de companyerisme amb 
treballadors de l’Ajuntament.
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empordanès amb qui compartia 
moltes idees. Em va permetre col-
laborar en el projecte: està fet amb 
parets curbilínies i desplomades 
aprofitant la mateixa pedra de la pe-
drera de Les Moleres, amb uns es-
pais i uns volums que eren adequats 
per nosaltres en aquell entorn. 
Quan ho estàvem fent la gent no 
ho entenia gaire i sempre hi ha ha-
gut crítiques, però crec que només 
cal veure-ho i la gent està agraïda. 
Recordo un contractista jubilat que 
es posava les mans al cap quan veia 
que fèiem una paret desplomada i 
torta. Aquest és un petit detall, però 
la Font de la Mina va ser un repte, 
lligat també a les aigües termals i to-
tes les fonts públiques de Caldes en 
les que s’ha intervingut.  

Quines altres anècdotes has viscut?
Aquesta de la Font de la Mina és 
una anècdota concreta, però n’hi ha 
moltes. Des d’aquelles més negres 
com pot ser les clavagueres, les ave-
ries, els muntatges d’actes festius i 
un llarg etc... 
Una altra anècdota és que fa pocs 
anys l’actual alcalde em va donar la 
oportunitat de dissenyar una peti-
ta illeta tota estranya en forma de 
muntanyetes que és a la zona del 
sector nord oest anant al carrer 
Ponent. Ningú ho veia clar. Ara, 
tot i que no és un lloc molt visitat, 
quan hi passo veig que es va acon-
seguir fer una illeta dura diferent de 
les que teniem, amb una font, uns 
bancs i unes plantes. Aquest és un 
dels records més recents.
Si anem a uns anys enrere, va ha-
ver-hi uns alcaldes que em van plan-
tejar de fer uns petits monuments 
en el meu temps lliure. És el cas del 
monument de l’11 de setembre, el 
monument de la pineda del Parc de 
la Sardana, a la pineda Malavella i a 
davant de la Llar d’Infants, etc.
Són uns “petits monuments” que 
llavors vaig proposar, es van mate-
rialitzar i encara hi són.
Suposo que era per compensar una 
mica la feina de manteniments ge-
nerals i de tot tipus. 

i ara Robert què faràs?
Ara el que toca és dedicar més 
temps a la família, que els he tingut 
una mica deixats de banda. També 
dedicar-me a aficions que per falta 
de temps no he pogut. Per exemple 
l’aquarel·la, dibuixar i millorar els 
meus coneixements informàtics. 
Disfrutar amb la Carme fent algun 
viatget...

(S’atura per signar uns papers, i aga-
fa una trucada de l’Eduardo de la 
Brigada. Proposa a la brigada unes 
tasques... ni el darrer dia deixa de 
treballar!)

ni avui deixes de treballar Ro-
bert!
No! I de fet encara vindré diven-
dres... tot m’ho apunto en un paper, 
veus? Això és el deure del dia. Cada 
dia al matí, abans de començar la 
jornada laboral, m’escric “la xuleta”, 
tot i que els deures poden canviar al 
llarg del dia. És el guió del dia. Visc 
a Saus i mentre vinc reflexiono i així 
vinc més tranquil a la feina, així or-
deno els treballs de manteniments 
diversos i em pregunto  ¿què passa-
rà avui?

la teva feina no acaba quan mar-
xes cap a casa... ara sabràs des-
connectar?
Espero que sí, he de fer-ho per mi, 
per la meva dona i per la salut! No 
és bo estar en un lloc i pensar en un 
altre. Però ja ho veurem!

Com estàs aquests dies? 
Tinc una sensació molt estranya 
aquests dies. També tinc la sensació 
de voler acabar allò que no he tin-
gut temps... és una sensació estra-
nya. No em sento ni jo mateix! 
Seria genial que jo fos capaç d’en-
tendre que tot el que havia de fer ja 
ho he fet. I pensar en tot allò que no 
he tingut temps de fer és pensar en 
negatiu.
Estic satisfet, s’han fet bé moltes co-
ses. Som funcionaris públics i tenim 
la obligació de servir i fer-ho bé. Tot 
sovint et diuen quan les coses no 

han sortit bé, però he estat motivat. 
Quan sortia bé en parlava poc... Tot 
i que moltes actuacions ordenades 
haguéssin pogut ser millors...

i ara què farà l’ajuntament sense 
en Robert?
Jo crec que l’Ajuntament està molt 
ben equipat amb un “jovent” ben 
preparat. Ells mantindran, seguiran 
i faran crèixer i millorar les necessi-
tats actuals  del poble.

Creus que et trucaran sovint?
Jo crec que són molt educats i no 
gosaran fer-ho, però si no em tru-
quen ja vindré jo a veure’ls! 

Què diem al nou Robert, ara? 
No sóc ningú per donar consells, 
però el que li diria és que cal com-
plir sempre amb qui ens mana 
aprofitant els nostres coneixe-
ments. I de cares al contribuent 
cal atendre’l honradament, per 
d’aquesta manera si hi ha qual-
sevol problema poder anar segur 
i amb la consciència tranquil·la, 
tractant tothom per igual i amb 
respecte. 

Què diuen a casa?
Els meus nèts em van dir: ei avi 
ara sí ens podràs venir a acompa-
nyar-nos a l’escola! De moment puc 
dir que cap dels 5 nèts els he pogut 
veure nèixer, ara n’hi ha un sisè en 
camí que sí que vull veure’l nèixer...
Amb la meva dona hem pogut fer 
alguns viatgets. Ara mirarem de 
fer-ne més, i si la butxaca no dóna 
per anar més lluny anirem més a 
prop però la qüestió és fer-ho i se-
guir disfrutant de la vida.  La con-
clusió és que cal fer un canvi d’hà-
bits i estar l’un per l’altre, amb el 
complement sense dubte dels nèts 
i els fills,  la família i els amics... De 
moment no vull fer planificacions,  
m’aniré adaptant, desitjant salut i 
veient crèixer el poble que em va 
acollir.

Moltes gràcies Robert i bona ju-
bilació! 

l’homeNatGe roBert  V ida l

FESTES D’ANIVERSARI
· Gimcanes a mida segons temà-
tica a escollir adients per a cada 
edat
· Maquillatge / berenar / pastís el 
fem entre tots...i un munt de sor-
preses!!!

CASALS (tot tipus i edats)
Nadal / Setmana Santa / Estiu
· Casal Setmana Santa - O.T  Ope-
ració triomf amb tallers manuali-
tats, ball, karaoke, jocs i esport

ELS SERVEIS (totes les edats)
·Recollim els vostres tresors a qual-
sevol lloc de Caldes o poblacions 
veïnes fent l’acompanyament a 
l’escola, casa o activitats extraes-
colars a judant-los en tot.
· Acollides matinals 
  (a partir de 7 h matí)
· Cangurs a hores (totes les edats)
· Cangurs a domicili

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS
· Taekwondo, Acrobàcies i gimnàs-
tica rítmica, hip hop, balls, sevilla-
nes, ioga, pilates i zumba (per a to-
tes les edats)

Novetat: 
Espai de rehabilitació els dimecres.

ESPAI NADÓ 
(a partir de 0 mesos)
· Packs mensuals o per hores. 
· Pedagogia Emmi Pikler: Es res-
pecta la maduració del nadó amb 
una experimentació i vivència prò-
pia i sense interferències de l’adult, 
aquest fa un acompanyament per 
cobrir les necessitats bàsiques del 
nadó, donant estimació i acolliment.

SERVEIS EDUCATIUS
•	 Reforç escolar
•	 Lectoescriptura
•	 Comprensió lectora
•	 Problemes matemàtics i 

tècnica d’estudi pels exàmens
•	 Català 
•	 Castellà 
•	 Anglès

Espai familiar i de lleure
c/ Vall-llobera, 51-55
Caldes de Malavella
696 101 450
972 480 234

Horari
Obert durant tot el dia
De 9 a 19h 
(i hores a convenir)
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Què són els plans d’igualtat?

Què són els Plans d’Igualtat? Els 
plans d’igualtat són un conjunt 
ordenat de mesures, adoptades 
després de fer una diagnosi de la 
situació, que permeten dissenyar 
una estratègia per assolir la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.

Aquest any finalitza el Pla d’Igual-
tat Municipal que tenim vigent fins 
el moment. Per donar continuïtat a 
les polítiques d’igualtat que s’estan 
portant a terme durant aquest 2018 
i per poder seguir treballant cap a 
la mateixa línia, comptarem amb 
el suport de la sociòloga i tècnica 
d’Igualtat Cristina Vila, d’Igualtat 
Creativa, perquè ens ajudi a redac-
tar i engegar el “Pla d’Igualtat de 
Caldes de Malavella 2018-2022”.

Es pretén, com s’ha dit, donar 
continuïtat al Pla d’Igualtat vigent, 
però al mateix temps actualitzar les 
dades sociodemogràfiques actuals i 
partir de la realitat actual del nos-
tre municipi. Per poder aconseguir 
quelcom es seguirà el següent pro-
cés metodològic que comptarà amb 
diverses fases:

fase 1. ReCull d’ infoRMaCió 
Quantitativa i  Qualitativa. 
ReCull doCuMents d’anàlisi 
Anàlisi de les accions del pla 
d’igualtat de ciutadania previ 
•	 Recol·lectar informació relativa 

a les accions realitzades als dife-
rents referents (o ajuntaments) 

•	 Ordenació de les dades 

Qüestionari online 
•	 Elaboració preguntes 
•	 Recull de les dades 
•	 Ordenació de les dades 

Tallers participatius amb ciutada-
nia, entitats i associacions de do-
nes de la comarca. 
•	 Elaboració del material pels ta-

llers 
•	 Realització dels tallers 
•	 Recull de les dades 
•	 Ordenació de les dades 

Entrevistes amb profunditat amb 
informants clau 
•	 Elaboració preguntes 
•	 Realització de les entrevistes 

gravades 
•	 Recull de les dades 
•	 Ordenació de les dades 

Elaboració document d’anàlisi 
(pre-diagnosi) 
•	 Redacció 
•	 Presentació comissió d’igualtat 

Coordinació comissió igualtat (o 
grup de treball o persona referent) 
•	 Presentació del treball inicial a 

realitzar
 
fase 2. anàlisi  de 
la infoRMaCió aMb 
ConClusions i  pRoposta 
iniCial d’aCCions. 
Anàlisi de la documentació recol-
lectada 
•	 Anàlisi de la informació quan-

titativa 
•	 Anàlisi de la informació qualitativa 
•	 Ordenació de la informació i de 

l’anàlisi 
•	 Estructuració del pla 
•	 Clarificació informació i de-

manda de més informació en 
cas de no ser-ne suficient 

redacció de conclusions 
•	 En base als resultats de l’anàlisi, 

extreure conclusions de la situ-
ació quant a igualtat a la comar-
ca i detecció de desigualtats. 

•	 Ordenació de les conclusions i 
justificació. 

Proposta de Pla d’Acció
•	 Creació de propostes d’acció 

per eliminar les desigualtats 
detectades i prevenir-les en el 
futur. 

•	 Vinculació de cada proposta 
amb la problemàtica de base. 

•	 Elaboració d’un document que 
reculli aquesta informació en 
base als eixos a treballar. 

SerVeiS SoCialS i gua ltat SerVeiS SoCialS i gua ltat

la igualtat és un dret reconegut en diversos marcs le-
gislatius de diversos àmbits, però tot i això encara són 
necessaris projectes i accions que vetllin per la igualtat 
entre dones i homes, indiferent de l’edat. Ja que la nos-
tra societat continua marcada per desigualtats de gène-
re que repercuteixen en tots els àmbits de la vida: esfera 
personal, educació, esfera afectiva i sexual, comunica-
ció, cultura, àmbit laboral, etc. 
TexT > REgidORiA dE SERVEiS SOciAlS

Coordinació amb referent de la 
comissió d’igualtat
 
fase 3. negoCiaCió i 
Consens del pla d’aCCió
•	 Negociació col·lectiva i consens 

del Pla d’Acció amb comissió 
d’igualtat (possibilitat convidat 
a participants dels tallers) 

•	 Coordinació amb referent de la 
comissió d’igualtat

fase 4. RedaCCió final del 
pla d’igualtat de Ciutadania 

Document final 
Presentació document final
 

Les accions i projectes previstes per 
aquest any 2018, seguint la tònica 
dels últims anys són, per una ban-
da: seguir col·laborant juntament 
amb associacions municipals en la 
realització d’actes per reivindicar el 
Dia de la Dona i per eradicar la vi-

olència de gènere, amb actes el 8 de 
març i el 25 de novembre; el Pro-
jecte de coeducació als centres edu-
catius del municipi: fins ara hem 
desenvolupat el projecte de coedu-
cació a la Llar d’infants, a les escoles 
de infantil i primària i aquest any 
seguirem amb el projecte de coedu-
cació a l’institut. 

També es realitzen tallers sensibi-
litzadors a l’espai Jove. 

I l’any passat es va engegar la cam-
panya #Caldeslliuredesexisme que 
va sorgir de la iniciativa de muntar 
un Punt Violeta a la  Festa Major 
que fos de caire informatiu. Per això 
es van dissenyar cartells amb frases 
impactants que féssin reflexionar, 
polseres amb el lema i un tríptic 
informatius. Aquest any, es donarà 
continuïtat a aquestes accions dutes 
a terme durant la Festa Major, però 
es pretén fer més gran aquesta cam-

panya, i fer que aquest lema sigui 
el fil conductor de totes les accions 
que es portin a terme i que tinguin 
vinculació amb l’eradicació de les 
desigualtats entre gèneres. 

També l’any passat es va engegar 
el Consell de Dones, un espai que 
pretén ser el punt de trobada de to-
tes aquelles persones que tinguin 
ganes de participar en la planifica-
ció i realització dels actes vinculats 
al Pla d’Igualtat municipal.

Així doncs, des de la regidoria de 
Serveis Socials seguirem treballant 
per fer cada vegada menors les desi-
gualtats actuals. 
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El primer estadi de la plaga són unes 
petites papallones marrons noc-
turnes, que surten a finals d’estiu, 
s’instal·len en un arbre i desprenen 
unes feromones per atreure els mas-
cles i aparellar-se. Un cop aparella-
des, escullen un lloc per fer la posta, 
habitualment una copa de pi asso-
lellada; aquesta posta té lloc entre 
mitjans de setembre i mitjans d’oc-
tubre. Durant l’hivern les erugues 
surten dels ous, fan el niu (o bossa 
de seda) a l’arbre i es van alimentant 
de fulles de pi. A finals d’hivern, les 
erugues surten de les bosses i baixen 
pel tronc de l’arbre en filera, fins a 
enterrar-se i transformar-se primer 
en crisàlides i després en papallones.

Quins pRobleMes geneRa?
L’afectació de la plaga varia segons 
l’any. Les pitjors condicions es donen 
en hiverns secs i amb temperatures 
més càlides del normal, ja que les 
larves sobreviuen. Quan això passa, 
s’observen un gran nombre de bos-
ses blanquinoses, en forma de fus o 
cabdell, que pengen de les branques 
dels pins. Els principals efectes són:
•	 Danys als arbres: A més de 

l’aspecte estètic per pèrdua de 
fulles, els pins queden desprote-
gits davant altres plagues.

•	 urticària i al·lèrgies: Els pèls 
que recobreixen les erugues es 
desprenen fàcilment i poden 

pro-
v o c a r 

efectes ur-
ticants molestos, 

tant per contacte direc-
te com indirecte (pèls arros-

segats pel vent). A més, també 
es poden donar afeccions orals, 
respiratòries i oculars (tot i que 
són menys freqüents). Aquests 
efectes es poden donar tant en 
persones com en animals.

 
Consells a la Ciutadania
 En cas de detectar una corrua d’eru-
gues de processionària o la presència 
de bosses properes, es recomana:
•	 Estar alerta i evitar tocar les 

erugues i les bosses. Cal vigilar 
sobretot els nens i les persones 
hipersensibles o al·lèrgiques.

•	 On hi ha pins amb bosses, les 
larves poden estar enterrades 
al sòl; per tant, cal vigilar els 
infants si juguen a terra i els 
animals domèstics (sobretot ca-
dells). En el cas dels gossos, el 
contacte oral és habitual i alguns 
símptomes són nerviosisme, hi-
persalivació, fregaments amb 

les potes, inflamacions a la boca 
i fins i tot vòmits. Es recomana 
no fregar la zona afectada i anar 
al veterinari.

•	 Les persones hipersensibles i al-
lèrgiques haurien d’evitar passe-
jar i estar-se prop d’arbres molt 
afectats els dies que faci vent.

•	 En qualsevol cas, davant una 
afectació important cal visitar el 
metge o el dermatòleg. 

MesuRes de ContRol
Si teniu pins afectats per aquesta 
plaga a la vostra parcel·la o propietat 
podeu dur a terme les següents ac-
cions:
•	 Finals d’hivern: Col·locació de 

trampes de captura mecànica 
(bosses anellades al tronc) per 
atrapar les erugues que baixen 
dels pins.

•	 Estiu: Col·locar trampes amb 
feromones sexuals per atraure 
les papallones i evitar l’acobla-
ment de mascles i femelles (efec-
tiu en zones extenses).

•	 Finals d’estiu - principis tar-
dor: Tractaments fitosanitaris 
(insecticides autoritzats o con-
trol biològic amb Bacillus Thu-
ringensis).

•	 Tardor - hivern: Tallar les bosses  
i destruir-les (cremant-les o im-
mersió en aigua) i tractaments 
d’endoteràpia (injeccions).

medi ambieNt process ionàr i a medi ambieNt process ionàr i a

Informació d’interès 
sobre la processionària 
del pi. Què és?
la processionària o arna del pi (Thaumeto-
poea pityocampa) és una plaga que afecta 
periòdicament els pins de les zones medite-
rrànies, tot i que també pot afectar cedres i 
avets. El nom és degut al fet que aquests in-
sectes, en la seva fase d’eruga, es desplacen 
en filera en una mena de processó.

TexT > JORdi SERRA

En qualsevol cas, sempre es recoma-
na contactar amb una empresa espe-
cialitzada i autoritzada.
Un mesura preventiva a llarg ter-
mini consisteix en instal·lar caixes 
nius per afavorir la presència d’ocells 
insectívors (mallerengues), que s’ali-
menten de les erugues, potenciant un 
control biològic.
  
Amb l’objectiu d’estudiar la plaga el 
CREAF ha iniciat una campanya a 
les xarxes socials per tal que la ciuta-
dania ajudi a recollir dades de l’afec-
tació dels boscos per processionària. 
Els científics demanen que quan es 
detectin zones boscoses afectades, 
es pengin fotos a les xarxes socials 
amb les etiquetes #alertaforestal 
#processionaria o les facin arribar a 
través del correu electrònic alertafo-
restal@creaf.uab.cat. Les fotografies 
els haurien de permetre fer una esti-
mació aproximada de la quantitat de 
fulles que s’han menjat aquestes eru-
gues, no de detall de les mateixes.
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A Joventut païm el 
Nadal i comencem 
el 2018 amb 
sorpreses!
TexT > núRiA RiuRó

el nadal
Com cada any, des de l’Àrea de Jo-
ventut organitzem el JAN, el Parc 
Infantil de Nadal de Caldes i col-
laborem en l’organització de l’acti-
vitat de la Cartera Reial.

Volem començar l’article agraint 
als nens, nenes i famílies de Cal-
des la participació i confiança que 
dipositeu en nosaltres ja que en 
aquesta edició hem tornat a emple-
nar el Pavelló cada dia, estem molt 
contentes! 

El JAN, com cada any, s’ha portat 
a terme els dies 27, 28 i 29 de de-
sembre, en horari de tardes, i els 
més petits del poble hi han trobat 
diferents tipus d’activitats, des d’in-
flables, tallers, racons d’esport, ma-
quillatge i berenar, espais pels més 
menuts i racons dinàmics i creatius. 
A més, cada dia s’ha tancat amb un 
espectacle d’animació infantil.

En aquesta edició hi ha participat 
entitats del poble, Ikald Ikebana i el 
Golf, i també la Fundació Humana, 
fent tallers i activitats. A més, l’úl-
tim dia vam poder ballar i cantar 
amb en Rah-mon Roma i el seu es-
pectacle “Sarau de Nadal”.

Per a l’Àrea de Joventut el JAN és 
un projecte d’inserció laboral a jo-
ves, ja que es contracten 14 moni-
tors/es de lleure, 8 premonitors/es 
de lleure i hi col·laboren 13 volun-
taris/es. Majoritàriament els joves 
són de Caldes i ja fa anys que treba-
llen amb nosaltres, així que genera-
ció en generació, es transmeten els 
seus coneixements sobre el lleure i 
l’educació no formal dels infants. A 

tots/es ells, els hi agraïm una vega-
da més la feina, són tres dies plens 
d’emocions, felicitat i diversió!

el 2018
Arriba el gener i a l’Espai Jove tor-
nem a programar totes les activitats, 
projectes i programes que es por-
taran a terme durant l’any. Des del 
projecte de dinamització de Tardes 
Joves, els projectes a l’Institut com 
explicàvem en el darrer AQUAE, i 
també les activitats d’oci i lleure, els 
concursos, els projectes d’inserció 
laboral, els cursos de formació diri-
gits a joves, etc.

Però aquest any 2018 és molt es-
pecial, l’Espai Jove Ca la roma-
na està d’aniversari! Celebrem 10 
anys de la inauguració de l’equipa-
ment juvenil, i per aquest motiu 
durant aquest 2018 es faran activi-
tats i jornades festives, que poc a 
poc us anirem anunciant. Esperem 
que vingueu a celebrar-ho amb 
nosaltres, i si teniu fotos d’aquests 
10 anys, propostes d’activitats per 
festejar-ho o voleu col·laborar en 
la organització del 10è aniversari, 
veniu-nos a veure a Ca la Romana! 

joVeNtUt 2018  amB  sorpreses

Per a l’Àrea de Joventut 
el JAN és un projecte 

d’inserció laboral a joves, 
ja que es contracten 14 
monitors/es de lleure, 

8 premonitors/es de 
lleure i hi col·laboren 13 

voluntaris/es.
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la biblioteCa noVetats

TexT> MARtA FEliu

Metropolis és una pel·lícula que es pot considerar, alhora, an-
tiga i actual: antiga perquè es va estrenar fa gairebé un segle, 
va ser de les primeres que es va fer de ciència-ficció i perquè 
ha sigut i és la inspiració de moltes pel·lícules d’aquest gènere 
(com Blade runner de Ridley Scott, 1982); però també és ac-
tual perquè el que ens explica passava llavors, passa ara i, molt 
probablement, continuarà passant sempre: els rics i poderosos 
vivint despreocupadament envoltats de luxe, mentre la classe 
obrera es mata a treballar i viu miserablement. 

En una ciutat del futur, Metropolis, hi ha dues classes cla-
rament diferenciades: la rica de la superfície, que viu ociosa 
i rodejada de riquesa, i l’obrera del subsòl, que treballa in-
cansablement per a fer que tot funcioni. En Freder, el fill del 
dirigent, coneix accidentalment Maria, una noia de la classe 
obrera que lluita pels drets dels obrers i que insisteix que fa 
falta un mediador (el cor) que uneixi els obrers (les mans) 
amb els dirigents de la ciutat (el cap). Buscant-la, Freder 
prendrà consciència de les condicions en què viuen i treba-
llen els obrers i intentarà fer-ho entendre al seu pare, perquè 
les canviï i millori.

Recomanació de cinema. lang, fritz. Metropolis. 1927.

Llistat de llibres de El gust de la paraula 17

la biblioteCa e ls  orangutans

geRMà CoendeRs gallaRt.
202 receptes històriques i tradici-
onals catalanes sense carn ni peix: 
com ser vegetarià i no deixar de ser 
català en l’intent. Pascual, DL 2010 

Un llibre divertit i completíssim 
de receptes tradicionals recupera-
des de diferents llibres pel vilobi-
nenc Germà Coenders. 

“Vet ací la meva primer confessió. 
No sóc vegetarià però us haig de 
donat tota la raó en una cosa: avui 
es menja massa carn i peix. Ara que 
ens el podem pagar, només cal mi-
rar els grans àpats socials, de feina, 
o de banquets, casaments, bateig i 
comunions: marisc de primer i filet 
de segon. Per postres, la fruita ni 
tocar-la. Amb sort, en tot l’àpat, no-
més el vi, el cafè, la copa i el “puro” 
són d’origen vegetal.” (Germà Co-
enders)

 un Bon conill podràs cuinar cada 
setmana a tot estirar. 2011

Un altre dels seus llibres, d’edició 
molt humil però absolutament ori-
ginal és (atenció!) un recull de re-
ceptes amb conill... en vers!

Conill amb all i julivert
Aquest és dels conills més senzills.

Cal tallar-lo a talls en petits,
fregir-lo i, quan li manqui poc.
all i julivert trinxats a l’engròs.

pujadó, judit. 
Catalunya bull: el llibre de les so-
pes, els ranxos i les escudelles po-
pulars .  sidillà,  2016
El títol no podria ser més d’actuali-
tat. A cadascun dels ranxos o sopes 
de llibre hi trobem la seva història 
i la recepta. Al pròleg, de Pep Sale-
tes, hi trobem l’origen de la sopa en 
general i de l’escudella en particular.

pRuden panadès 
Cosins de Tarzan. raig Verd, 2012
Panadès recorda moments d’una in-
fantesa a Barcelona, tot i que és més 
un lloc en el temps que no en l’espai 
i ens hi podem reconèixer siguem 
d’on siguem. Instants en forma de 
capítols sense excessos sentimen-
tals, amb el to just per fer-ne el que 
se’n diu bona literatura.

lawRenCe CoHn. 
solamente blues: la música y sus 
músicos. odín, Dl 1999.

Un llibre que ens va recomanar en 
Tòfol Martínez, músic, actual direc-
tor de l’Escola de Música de Caldes 
que ens va oferir un magnífic con-
cert de blues amb la seva banda.

Una història d’aquest gènere mu-
sical mític amb figures absoluta-
ment imprescindibles. Ple de foto-
grafies i explicat des de la passió i el 
coneixement. Un clàssic.

A finals de novembre vam celebrar la tercera edició d’ “El gust de la paraula”, 
una activitat que combina literatura i gastronomia organitzada per la biblioteca i 
l’oficina de turisme. Pràcticament tots els actes de El gust de la paraula van lligats 
a un llibre. A l’edició d’enguany, dedicada en especial a les sopes i escudelles, les 
lectures recomanades van ser aquestes: TexT > MERcè BERnAdES 
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Cal Ferrer de la Plaça cultura

Es tractava d’un quartet de jubilats 
que només pretenien trobar-se i to-
car per a ells. Havien passat per co-
bles i orquestres de gran renom com 
són: Els Montgrins, la Maravella, La 
Principal de la Bisbal, la Selvatana, 
Caravana, Costa Brava, Amoga, els 
Setsons i, fins I tot, l’OBC (Orques-
tra Simfònica de Catalunya).

 Un músic de Cassà, Fèlix Hor-
cajo, va proposar a en Josep Vilar 
d’entrar-hi, però per circumstànci-
es personals va declinar la propos-
ta. Va ser el 2005 quan va acceptar 
d’entrar-hi i van canviar el nom pel 
definitiu, Grup Musical Calidae.

 Durant el 2006-2007 va ser un 
quintet després de la incorporació 
de Josep Bartrina i es va anar ampli-
ant el grup, fins als nou músics que 

són actualment.
Molta gent els escoltava quan as-

sajaven i sempre els preguntaven 
quan ho farien en directe. Final-
ment, es van animar i van fer la 
seva primera actuació en públic, a 
Caldes, a l’Esplai de la Gent Gran 
– Caixa. De mica en mica anaven 
fent noves propostes, cada cop teni-
en més actuacions, totes sense cap 
mena de lucre.

 Inicialment no tenien gaire con-
certs però el nombre d’actuacions 
ha anat augmentant fins arribar a 
la quarantena. Toquen en casals 
de gent gran, en geriàtrics, a cen-
tres sanitaris com el CAP de Cassà 
i l’Hospital Trueta i en actuacions 
especials, com la Marató de TV3 a 
Caldes de Malavella. Al nostre mu-

nicipi també han tocat per a l’As-
sociació de gent de la tercera edat 
“Casa Rosa”.

 El Grup Musical Calidae no co-
bra per les seves actuacions, només 
per cobrir les despeses de viatge i 
manutenció. Hi ha persones que 
creuen que haurien de cobrar per 
tocar però afirmen que “els diners ja 
els tenim fets de la música i no ens 
importen”. Ells es consideren satis-
fets amb una cosa ben simple: “El 
nostre principal objectiu és gaudir 
de la música i fer gaudir el públic”. 
I sembla que ho aconsegueixen ja 
que les actuacions van en augment 
i sovint a mig concert pregunten als 
espectadors si els agrada la inter-
pretació. 

Bona part del secret d’aquest èxit, 
afirmen, és 
que s’ho pas-
sen molt bé 
tocant ja que 
interpreten 
el que volen 
i els agrada: 
“Sí no fos 
així, no toca-
ríem”. 

Expliquen 
que alguns 

dels membres del grup confessen 
que a la seva edat no havien pensat 
que s’ho passarien tant bé com s’ho 
estan passant ara.

el grup musical 
Calidae està 
d’aniversari
El Grup Musical Calidae va néixer l’any 
2004 a Cassà de la selva i amb un altre 
nom: Grup Esplai. Van escollir aquest 
nom perquè només tocaven amb la finali-
tat d’esplaiar-se.

TexT > MARiA VidAl ARMiJO

El nostre 
principal 
objectiu és 
gaudir de 
la música i 
fer gaudir el 
públic.

Actualment tenen 60 peces en el re-
pertori (n’han suprimit algunes d’anti-
gues) i solen apuntar-se les que toquen 
a cada poble perquè així, quan hi tor-
nen canvien els temes per no repe-
tir-los. 

Pel que fa a la dedicació, normal-
ment cada dia hi dediquen alguna hora 
i es reuneixen tots plegats quan entren 
nous temes en el repertori.

Assagen al Teatre Municipal o bé al 
local del Casino de Caldes.

 Sobre la vitalitat i empenta que de-
mostren en Josep Vilar exclama: “Què 
faríem sinó? estar asseguts mirant el 
que fan a la tele?”.

 Pensen seguir tocant fins que la sa-
lut els ho permeti. La música és la seva 
vida i és el que els dóna empenta. Poca 
gent s’imagina com gaudeixen els mú-
sics en les seves actuacions.

El passat 15 de desembre van fer un 
concert al teatre municipal per cele-
brar el seu 15é aniversari. L’Ajuntament 
de Caldes de Malavella va fer entrega 
d’una placa commemorativa al grup. 
Va ser una actuació especialment sen-
tida, tot fent una passejada pels seus 15 
anys de trajectòria i també recordant 
el recorregut d’un dels seus fundadors: 
Josep Vilar, així com d’altres integrants 
que han passat pel conjunt.  

aquí teniu el llistat dels mú-
sics que conformen el Grup 
Musical calidae:

Robert Rodríguez
clarinet, saxo soprano i fla-
biol
josep vilar
saxo alt i soprano, represen-
tació)
enric Rigau
contrabaix, arranjaments i 
direcció
francesc Cortada
clarinet i flabiol
josep Riumalló 
iscorn, trombó
francesc Clà
iscorn, bombardí i trombó)
joan Roca
saxo soprano i flabiol
Miquel Clapés
bateria
josep loredo
saxo tenor i clarinet

CoNCert d’ANIversArI 
Celebrat el 15 de desembre al Teatre 
de Caldes a les imateges superior i 
esquerra.

eNtregA d’UNA pLACA 
CommemorAtIvA
A Josep Vilar, un dels fundadors del 
grup musical a la pàgina anterior.
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La Orquestra Internacional Mara-
vella consta d’orquestra de concert, 
d’orquestra de ball i de cobla.

Els primers anys els passen, pràc-
ticament, actuant a l’estranger, i 
d’aquí el nom d’ORQUESTRA IN-
TERNACIONAL.

Durant aquests 60 anys han ac-
tuat a Espanya, Bèlgica, Alemanya, 
Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Por-
tugal, Holanda, Andorra, Dina-
marca, Àfrica, i fins i tot a la antiga 
Unió Soviètica, on pràcticament 
han recorregut totes les Repúbli-
ques que formen aquest país.

Està formada per 17 músics i 6 
o 7 tècnics i arranjadors. Cap té la 
seva residencia a Caldes però assa-
gen tots els divendres a Cal Ferrer, 
espai cedit pel seu fundador.

Han obtingut les següents distin-
cions:
•	 Creu de sant Jordi de la 

Generalitat de Catalunya, 
guardó obtingut el dia 21 
d’octubre del 1997, per divul-
gar la música catalana arreu 

del món.
•	 Premis ArC, (Associació 

Representants de Catalunya) 
atorguen el premi a l’Or-
questra Maravella l’any 2015 
“Millor gira Festes Grups de 
Ball” i l’any 2001, per “Tra-
jectòria artística i Professio-
nal”

•	 Premi “la Blanca”, (Sindi-
cat de Músics de Catalunya). 
Premi a la nostra orquestra 
per votació popular.

L’Orquestra Internacional Mara-
vella és present a les manifestaci-
ons més importants d’arreu d’Es-
panya:

Fires de Sevilla, Falles de Valèn-
cia, Sanfermins de Pamplona, Fires 
del Pilar de Saragossa, Festes de la 
Mercè de Bracelona, Sant Isidre 
de Madrid, Carnavals de Galícia, 
Casinos d’Espanya, Semana Gran-
de de Bilbao, Fiestas de la Virgen 
Blanca Vitoria, Gran Hotel “Bahía 
del Duque” (Adeje-Tenerife), Lan-

zarote,... i sobretot a les Festes Ma-
jors de tot Catalunya i Espanya.

Als darrers anys, les seves actua-
cions a Ràdio i Televisió han estat 
constants en els programes:

“Divendres”, Últim Capítol de la 
reconeguda sèrie “Ventdelplà”, “El 

Orquestra 
Internacional 
Maravella

l’orquestra Maravella, neix a la nostra vila l’any 1951. El seu fundador fou en 
lluís Ferrer i Puigdemont, i el seu successor, durant molts anys, va ser Manel Co-
madevall i roca. Actualment són els fills d’en Manel que representen l’orquestra: 
la Imma i en Manel TexT > MARiA VidAl ARMiJO

Club”, “Els Matins” de TV3, “Entre 
Línies”, “Nydia” (especial 50è Ani-
versari de l’Orquestra Maravella), 
“La Columna”, Especial Cap d’Any 
“2000+2”,”Festa Major”, “Especial 
Mari Pau”, “L’Envelat”, “Tres Pics 
i Repicó”, “Maremàgnum”, “Som 
i Serem”, “Canya-Canya”, “De Va-
cances”, “Mag Magazine”,

“Música Vista” (Especial d’1 hora 
de duració), “Noches de Gala”, 
“Passarel.la”, entre d’altres.

També han participat en progra-
mes de ràdio a : Catalunya Ràdio, 
RAC1, Cadena Ser, Punto Ràdio, 
Ona Catalana, Cadena Dial, RNE, 
etc.

L’Any 1993 s’edità la història de 
l’Orquestra MARAVELLA, amb el 
llibre “MARAVELLA, MERAVE-
LLOSA” (original del filòleg llei-
datà Matías López López) i l’any 
2001, en motiu del 50è Aniversari 
de l’Orquestra es reedita una sego-

na edició revisada i actualitzada.
De l’Orquestra inicial només en 

queda viu en Josep Ferrer i Puigde-
mont, germà del fundador que ac-
tualment està jubilat.

Al llarg de l’any tenen unes 120 
actuacions arreu de Catalunya i de 
la resta d’Espanya, la majoria du-
rant l’època d’estiu per la qual cosa 
durant l’hivern molts dels mem-
bres es busquen una segona feina, 
però sempre tenint present que la 
prioritat és l’Orquestra.

La seva discografia consta de 
170-180 discos i estan treballant 
en un àlbum nou que veurà la llum 
pròximament.

Enguany els caldencs han tingut 
el plaer, per segona vegada, d’assis-
tir al seu concert de Nadal. Aquest 
any, però era més especial perquè 
els nens i nenes del SEMC també 
van pujar a l’escenari. Tothom esta-
va molt emocionat nens, familiars 

i públic. La seva actuació va agra-
dar d’allò més i va fer les delícies de 
tots els assistents.

Josep Vilar, un dels fundadors 
del grup musical Calidae també va 
ser convidat a pujar a l’escenari i a 
tocar unes quantes cançons. Altres 
convidats de la nit van ser Manel 
Juste Jr, Jordi Sellart i Ito Rodríguez 
a més del solista Jordi Garanger. 
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servei d’orientació laboral de 
Caldes de malavella
TexT: JEnniFER cOStA

Balanç gestió d’ofertes laborals  2017. Durant l’any 2017, el SOLC ha gestionat 
un total de 44  ofertes laborals i ha inserit  26 usuaris.

El Servei d’Orientació Laboral de 
Caldes de Malavella  (SOLC) és el 
servei d’ocupació municipal format 
per l’àrea de joventut i l’àrea de pro-
moció econòmica de l’Ajuntament de 
Caldes. El SOLC, a banda de realitzar 
serveis d’orientació i acompanyament 
en el procés de recerca de feina i orga-
nitzar el programa formatiu Elabora’t, 
també gestiona ofertes laborals per a 
les empreses, seleccionant els candi-
dats del servei que més s’ajusten a les 
necessitats de la vacant. 

Durant l’any 2017, el SOLC ha 
gestionat un total de 44 ofertes la-
borals on s’han derivat més de 300 
currículums. El nombre de vacants 
total d’aquestes 44 ofertes laborals 

ha pujat a 71, essent 26, el nombre 
total de persones inserides.  

Gairebé el 75% de les ofertes labo-
rals han estat generades per empre-
ses de Caldes, seguit per empreses 
dels municipis de Cassà i Llagostera.

Més d’un 75% d’aquestes ofertes 
laborals eren contractes temporals i 
només un 38% eren a jornada com-
plerta. 

Per sector, l’hoteleria, la restaura-
ció i els serveis són els que més pre-
dominen.  En quant als perfils més 
demandats han sigut molt diversos; 
des de personal administratiu, de 
neteja, cambrers, ajudants de cuina 
fins a cuidadors, xofers, soldadors, 
paletes i jardiners. 

Des del Servei volem donar les 
gràcies a totes les empreses que han 
confiat amb el nostre servei per a co-
brir les seves vacants i animem a la 
resta  a fer-nos arribar les seves ofer-
tes laborals per a poder-los facilitar 
perfils de persones del municipi amb 
coneixements i habilitats adequades 
als llocs de treball a cobrir.

seRvei d’oRientaCió laboRal 
de Caldes de Malavella
espai jove “Ca la Romana” 
Plaça de l’Ermita de Sant Grau, s/n
17455 Caldes de Malavella
972 48 02 66 (Espai Jove) - 972 48 01 
03 (Oficina de Turisme)
solc@caldesdemalavella.cat      
www.caldesdemalavella.cat

Cal Ferrer de la Plaça promoc ió  econòmica Cal Ferrer de la Plaça promoc ió  econòmica

el programa 
formatiu elabora’t 
2018 oferirà fins 
a 200 places de 
formació 
TexT: JEnniFER cOStA

El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de 
Malavella dissenya anualment el programa 
formatiu Elabora’t,  adreçat principalment a 
persones en situació d’atur tot i que també 
poden accedir-hi persones en actiu, estudi-
ants i emprenedors.

Els cursos de formació són totalment gratuïts per a les persones 
en situació d’atur i tenen un preu públic que han d’abonar les 
persones en actiu que vulguin participar-hi i no puguin acre-
ditar la situació d’atur mitjançant la presentació del DARDO 
vigent.

L’objectiu d’aquest programa formatiu és promoure la forma-
ció complementària i l’adquisició de noves competències for-
matives que incideixin positivament amb la ocupabilitat de les 
persones. 

El programa formatiu d’ enguany oferirà gairebé 200 places 
distribuïdes per semestres i amb un total de 12 cursos de for-
mació.

Una de les principals branques formatives de l’Elabora’t són 
els idiomes. Un total de 6 cursos d’anglès i francès de diferents 
nivells acolliran fins a 90 persones que tinguin per objectiu mi-
llorar la comprensió i l’ús d’aquestes llengües estrangeres. 

La formació professionalitzadora amb la qual s’ha apostat en-
guany comprèn diferents sectors: restauració, logística i neteja. 
Els cursos de netejador industrial, carretons elevadors, ajudant 
de cambrer de bar i restaurant i manipulador d’aliments dona-
ran la oportunitat de formar-se a gairebé 90 persones.  

La formació en noves tecnologies també té un paper destacat 
cada any ja que pretén lluitar contra la fractura digital que pa-
teix la nostra societat. Per aquest any s’han previst dos cursos 
de formació en aquest àmbit, un  d’iniciació a l’ofimàtica i la 
navegació per Internet i un altre d’ofimàtica que donaran cabuda 
a 16 persones.

L’oferta formativa d’aquest primer semestre s’ha vist ampliada 
pel taller de marges comercials organitzat pel Servei de Crea-
ció d’empreses i els cursos de monitor/a i premonitor/a de lleure 
promoguts per l’àrea de joventut.

Podreu trobar més informació en els fulletons de l’Elabora’t.

Diumenge
11/03 
2018 

Per a més informació: Oficina de Turisme de Caldes de Malavella · www.visitcaldes.cat · turisme@caldesdemalavella.cat  Tel: 972 48 01 03

C a l d e s  d e  M a l a v e l l a

Sant 
Antoni

Canicaldes

COMISSIÓ 
Fira de la Terra - Sant Antoni

O R G A N I T Z A :

DURANT TOT EL DIA 
A L’ESPAI FIRAL

Al març arriba 
la Fira de la 
terra!
La Fira de la Terra d’ enguany se celebrarà 
el proper diumenge 11 de març a la Ram-
bla Rufí (espai firal). Aquesta 7a edició de la 
Fira de la Terra ve carregada d’activitats on 
els gossos i els cavalls en són els principals 
protagonistes i on el públic visitant podrà 
gaudir d’una jornada dedicada al món dels 
animals. Un any més, les activitats del Ca-
nicaldes en seran les més destacades amb 
la celebració del Canicròs + marxa popular 
solidària, una demostració de gossos d’as-
sistència, la celebració d’un open d’agility i 
amb la presència de  protectores d’animals 
que informaran de la gran tasca que realit-
zen. 
Pel que fa les activitats amb els cavalls es 
durà a terme la desfilada de cavalls, la ja tra-
dicional benedicció dels animals amb mo-
tiu de la celebració de Sant Antoni Abat, pa-
tró dels animals, es repetirà l’activitat derby 
d’enganxes, que tant de públic va acollir 
l’any passat i es realitzaran diversos espec-
tacles eqüestres. Totes aquestes activitats es 
veuran complementades amb la celebració 
d’un mercat de productes d’artesania i de la 
terra durant tota la jornada.  
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La Festa de la Malavella 
torna puntual l’últim cap 
de setmana d’abril (27, 
28 i 29). Seguint la gran 
progressió de creixement 
d’aquest esdeveniment, 
l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella i la Comis-
sió de la Malavella estan 
organitzant un programa 
ambiciós per satisfer l’ex-
pectació i l’afluència cada 
cop més gran de gent.

Com en les últimes edicions, bona 
part de les activitats se centren el 
dissabte al Parc de la Sardana i als 
seus encontorns: amb el Mercat 
Nocturn Esotèric, la Dansa de la 
Malavella, l’espectacle de Nit de 
Bruixes i la rua de bruixots.
Continuen el pregó de la Malave-
lla d’Honor, els concerts, especta-
cles, tallers, xocolatades, curses, 
excursió a Sant Maurici i al Castell 
de la Malavella, àpats populars... I 
amb l’ambició d’anar engrandint la 
Festa, com cada any s’han previst 
algunes novetats: més participació 
pels joves i  més i millors premis 
dels concursos. 

Des d’aquí fem una crida als cal-
dencs a la participació i al volun-
tariat, i us convidem, com sempre, 
a engalanar les vostres llars per ga-
rantir una festa ben lluïda. Si voleu 
participar activament a la festa po-
deu trucar a l’Oficina de Turisme 
o escriure a turisme@caldesdema-
lavella.cat i a festadelamalavella@
gmail.com 
En rebreu la informació més deta-
llada a través dels mitjans de difu-
sió de l’Ajuntament i a les vostres 
llars.
Una de les activitats que més pú-
blic agrupa és l’esperada Dansa de 
la Malavella (dissabte 28 d’abril, 
17h30) i per a fer-la possible es fa 
necessària una gran participació 
de caldencs. Es necessiten perso-

nes de totes les edats: nens i nenes 
a partir de 5 anys i adults, homes 
i dones de qualsevol edat. És per 
això que cal estar alerta a les dates 
d’inscripció i assajos:

iniCi  d’ insCRipCió
Dissabte 7 d’abril. A les 10h a l’Ofi-
cina de Turisme (es podran recollir 
les butlletes uns dies abans )

dates assajos:
Dimarts 24 d’abril de 19:30h a 
20:30h: infants
Dimecres 25 d’abril de 20:30h a 
21:30h: adults
Dijous 26 d’abril a les 20h: tothom, 
assaig general.
Tots els assajos es faran a la Plaça 
Mauthaussen 

excavacions arqueològiques a la 
carretera de Llagostera
TexT: JOAn llinàS i POl, ARquEòlEg i hiStORiAdOR FoTograFies: EMMA llAch - AtRi cultuRA i PAtRiMOni Slu

Des de la tardor de 2017 
s’estan efectuant excava-
cions arqueològiques a la 
Carretera de Llagostera, en 
una part de l’espai afectat 
per les obres d’urbanització. 

Tots els moviments de terres de 
l’obra (rebaix d’alguns sectors i l’ex-
cavació de rases per a la instal·lació 
de nous serveis) estan condicionats 
a control arqueològic donada l’alta 
expectativa arqueològica de l’indret, 
molt proper a les termes romanes i a 
la muralla medieval. Fins i tot abans 
de l’inici estricte de les obres ja es 
van programar unes primeres pros-
peccions arqueològiques que van 
donar resultats positius. Més enda-
vant, el desenvolupament dels tre-
balls d’urbanització ha comportat 
la descoberta de noves restes, que 
s’estan excavant actualment. 

Fins ara, les troballes es concen-
tren en dos sectors al costat sud de 
la Carretera de Llagostera, a banda i 
banda de l’encreuament amb el car-
rer Pla i Deniel, i delimiten una àrea 
arqueològica paral·lela a la carretera 
que s’estén al llarg d’uns 50 metres. 
Els treballs han estat encarregats per 
l’Ajuntament de Caldes de Malave-
lla, promotor de l’obra, a l’empre-
sa Atri Cultura i Patrimoni SLU, i 

s’efectuen sota la direcció de l’arque-
òleg Joan Llinàs i Pol.

De moment podem avançar que 
s’han localitzat evidències de diver-
ses construccions d’època romana, 
pertanyents amb tota probabilitat 
a la ciutat d’Aquae Calidae, que de-
mostren que l’àrea aleshores urba-
nitzada s’estenia pel vessant nord i 
nord-oest del puig de Sant Grau, on 
hi havia les termes. 

En el moment de redactar aquest 
article, 22 de gener de 2018, l’exca-
vació de les restes es troba encara en 
fase de realització. Els diferents murs 
i nivells arqueològics identificats no 
s’han acabat de documentar en la 
seva totalitat, i manquen els estu-
dis detallats i aprofundits que s’han 
d’efectuar amb posterioritat al treball 
de camp: inventari i classificació dels 

materials arqueològics, memòria ci-
entífica, contextualització històrica, 
etc. Així mateix, cal remarcar que no 
podem descartar l’aparició de noves 
restes en sectors on encara no s’ha 
començat a intervenir. 

Sens dubte, en les properes set-
manes tindrem l’oportunitat de 
conèixer molt millor i amb més 
profunditat les característiques i 
la significació d’aquestes restes ar-
queològiques que, indubtablement, 
enriquiran enormement el coneixe-
ment que fins ara teníem d’aquesta 
primera fase de la història de Caldes 
de Malavella. Ens en farem ressò en 
els propers números de la revista.

t’animes a participar a la Festa de 
la malavella?

Cal Ferrer de la Plaça tur isme Cal Ferrer de la Plaça patr imon i  arqu i t ec tòn ic

1. Vista general de la intervenció arque-
ològica a mitjans de gener, al costat de 
la Carretera de Llagostera, excavant i 
documentant els murs romans.

2. Perspectiva de l’excavació arqueològica 
amb l’ermita de Sant Grau al fons

2

1
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pels valents
En aquest espai intentem fer-hi cabre tot allò que té relació amb l’actualitat de 
Caldes de Malavella, la comunicació i els mitjans. 
Precisament per això cal destacar que el passat 14 de desembre el Balneari Vichy 
Catalan va acollir el programa de ràdio Julia en la onda, d’onda Cero. 

TexT > AidA FuEntES, cAP dE cOMunicAció

Sorprenentment, l’emissió en direc-
te del programa ha quedat en anèc-
dota perquè el que va passar en un 
espai publicitari va ser màgic.

Segur que molts haureu sentit a 
parlar del projecte dels escuts soli-
daris de la Policia Local de Caldes. 
Doncs durant el programa de rà-
dio Vichy Catalan Corporation va 
fer una donació de 10.000€! 

Perquè a vegades els mitjans 
tenen aquest punt de sorpresa... 
la secció aquest número la dedi-
quem a entrevistar a Xavi Muñoz, 
Sargent de la Policia Local de Cal-
des, perquè ens expliqui la inicia-
tiva i com va viure el moment de 
la donació.

ja fa temps que esteu treballant 
per ells. Qui són ells? 
Ells són els petits, els Sant Joan de 
Déu Pediatric Center de Barcelo-
na. Estem recaptant fons per poder 
construir aquest hospital que és no-
més de càncer infantil.

Com sorgeix la iniciativa?
La iniciativa va sortir de la policia 
local de Terrassa, que van fer un 
acte de tallada de cabells i recollida 
de diners al mes de setembre. Nos-
altres ens vam animar i ho vam fer a 
l’octubre aprofitant la fira de l’aigua. 

D’aquesta fira en van sortir 60 cues 
i 1300 euros. Després d’una reunió 
de treball amb el cap de la policia 
local d’Hostalric i Sant Celoni els 
vam comentar com havia anat la 
recollida de l’1 d’octubre i vam dir 
que això està molt bé i que calia se-
guir-ho. 
La policia no només hi som per po-
sar multes, som un servei públic. 

D’aquí va sorgir la idea de fer un 
escut solidari, la idea és fer un es-
cut maco amb el mateix contorn 
per tots els municipis, però perso-
nalitzat de cada policia local. Tots 
tenen el lema de la campanya que 
és #pelsvalents. Vam començar 
aquests tres municipis i ara ja som 
35 municipis. 

per tant va començar amb la po-
licia local de terrassa, però els 
escuts han estat marca vostra...
Sí, això de l’escut ha estat cosa nos-
tra, de fet ara fins i tot la policia 
de Terrassa té els seus escuts. Ara 
porten 35 municipis, però ens agra-
daria arribar a 100, per això fem 
campanya per a tot arreu. Amb els 
escuts que tenim encarregats ara, de 
cada població, en el cas que quedes-
sin tots venuts la recaptació pujaria 
a uns 50.000€. 

per una banda hi ha els escuts..
Sí que són bordats, que s’enganxen a 
la roba i són molt macos! 

i per altra també hi ha braçalets 
i altres elements...
Vam fer braçalets des de Caldes 
de Malavella, que s’estan venent a 
diferents comerços del municipi, 
i els companys de Terrassa han fet 
un calendari pel 2018. En aquest 
calendari cada mes hi ha una fo-
tografia molt divertida amb talla-
des de cabells. S’està venent molt 
bé, els companys de Terrassa ja 
porten uns 5.000 calendaris ve-
nuts. 

tant els calendaris, com els bra-
çalets com els escuts es poden 
comprar a on?
Hi ha quatre o cinc establiments del 
poble que ens han demanat de ven-
dre aquests elements, però també es 
venen a la comissaria o en ocasions 
especials, com és el cas del Mercat 
de Nadal.

Com sabem quin establiment ven 
els vostres escuts i braçalets?
Perquè estan marcats amb un dis-
tintiu, vam fer un rètol amb l’escut 
on s’explica la campanya.

Cal Ferrer de la Plaça comun icac ióCal Ferrer de la Plaça comun icac ió

Quin feedback vau rebre de la 
fira de nadal? Coneix la vostra 
iniciativa la gent ja?
Gairebé el 80% de la gent ja sabia de 
què anava el tema, i aquells que no 
ho sabien preguntaven i els explicà-
vem tot com havia anat.

el passat 14 de desembre el bal-
neari vichy Catalan va rebre el 
programa de ràdio julia en la 
onda d’onda Cero. alguna cosa 
màgica va passar, l’empresa 
vichy Catalan Corporation us va 
fer una super donació...
La veritat és que va ser molt emotiu. 
Jo em vaig presentar al programa de 
la Julia Otero per treure el nas i per 
veure si en podíem fer una mica de 
publicitat. Abans del programa vaig 
anar a parlar amb la Julia Otero, em 
va rebre molt bé i em va dir que cap 
problema, que feia poc que havia 
fet una entrevista amb algú del Sant 
Joan de Déu sobre aquest tema i que 
li semblava bé parlar-ne. Em va dir 
que em posés a primera fila que ja 
em donaria entrada per explicar la 
campanya dels escuts solidaris. Vaig 
entrar en directe i després vam anar 
a publicitat, dins d’aquests minuts 
de publicitat es va aixecar un home, 
es va acostar i em va dir: Sargent, ja 
pot comptar amb 10.000€ del grup 
Vichy Catalan. Després vaig sa-
ber que era el conseller delegat de 
l’empresa. Imagina’t la cara que em 
va quedar! Fins i tot la Julia Otero 
va comentar: fins i tot el Sargent 
que és un home tan “grandullón” 
s’ha emocionat! I és que no és per 

menys, va ser un punt. Tens 10.000€ 
i fas comptes: Quants escuts has de 
vendre per aconseguir aquests di-
ners? Penso que fins ara ha estat el 
moment més especial de la campa-
nya. 

Haver rebut aquest donatiu us fa 
canviar d’objectius? 
No, seguirem pas a pas. Ja portem 
gairebé 1.000 escuts venuts. Quan 
veiem que en quedem 50 en torna-
rem a demanar de nous, però volem 
anar pas a pas. Això sí, també ho 
volem fer expansiu i créixer. Com 
deia, la primera meta important 
que ens hem marcat ha estat arribar 
als 100 municipis. Amb tots aquests 
municipis podríem aconseguir 
molts diners ja. 
El que sí que s’ha parlat és que, una 
vegada la campanya perdi l’interès, 
ens agradaria vendre la col·lecció 
sencera d’escuts a un preu tancat, 
per col·leccionistes o altres policies. 
Aquesta és una de les idees que te-
nim decidida i acordada entre tots. 

Quan valen aquests escuts?
Aquests escuts valen 4 euros i estan 
molt ben fets. En un principi volíem 
fer-los de cautxú, però finalment 
s’han fet de roba. Primer perquè no 
volíem que s’assemblés a un escut 
oficial, i segon perquè queda més 
bonic un escut bordat.
Per fer-ho vam demanar l’auto-
rització a la subdirecció oficial de 
policia, i la subdirectora, la Begoña 
Curto ens va donar permís i recol-
zament amb la iniciativa. 

per aquells que us volen anar se-
guint... on us poden trobar?
Al Facebook hem fet un perfil nou 
que es diu Escudos Solidarios para 
los Valientes. Hem fet la pàgina en 
castellà perquè no hem volgut tancar 
el mercat només a Catalunya. La po-
licia local de Madrid ens han dema-
nat escuts, la Guardia Civil de Valèn-
cia també ens n’ha demanat... al final 
no es tracta de política, és qüestió de 
recaptar diners per aquest hospital.

això està molt bé perquè vol dir 
que podríeu arribar a més de 
100 municipis...
Sí, parlem de 100 municipis de Ca-
talunya, aquesta és la nostra idea. 
Però si aconseguim obrir mercat a 
la resta d’Espanya seria genial. Ens 
agradaria que arribés a les grans 
plantilles de policia: a Girona o a 
Barcelona. El més important és tro-
bar una persona dins de cada cos 
que s’encarregui de tota aquesta fei-
na: fer la comanda, repartir els es-
cuts, la recaptació.... és molta feina. 

tots els fons van per l’hospital 
pediàtric de sant joan de déu. 
exactament a què es destinen els 
recursos?
Volen fer un hospital nou que es de-
dicarà exclusivament al tractament 
i a la investigació del càncer infan-
til. És un projecte molt ambiciós 
i calen prop de 30 milions d’euros 
dels quals ja s’han recaptat 15 mili-
ons d’euros. Serà un centre exclusiu 
d’aquesta malaltia: el tractament i la 
cura del càncer infantil. 
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15 milions d’euros heu recaptat 
ja les policies locals?
Bé, de fet aquí també hi ha impli-
cades fundacions privades, com la 
fundació Messi, cantants que fan 
accions solidaries, etc. Fa poc tam-
bé es va fer un torneig de pàdel per 
un jugador famós i mica en mica 
anem recollint diners.

aquí a Caldes en total quan heu 
recaptat?
Portem entre els braçalets, els es-

cuts i altres donacions estem al 
voltant dels 4000€ sense comptar 
amb l’aportació del Vichy Catalan, 
que això ja ha estat la cirereta del 
pastís!

no us esperàveu gens aquesta 
aportació... quina sorpresa!
Sí, i això ens ha fet obrir els ulls.  Fins 
ara només anàvem a picar la porta de 
persones de peu, però potser també 
hem d’anar a demanar ajuda a altres 
llocs, com empreses grans. 

així doncs, estem davant d’una 
nova fita, trobar noves empre-
ses?
Això segur! Anirem a picar les por-
tes més grosses que trobem!

Quina crida podem fer?
Veniu, compreu un escut perquè 
aquesta malaltia per sort o per des-
gràcia ens pot tocar a tots. Si par-
ticipes hi haurà un centre que amb 
garanties es dedicarà a la investiga-
ció i a eradicar aquesta malaltia.

La Policia Local de Caldes de Ma-
lavella té moltes ganes de seguir re-
captant fons per aquest hospital. De 
moment, el passat 26 de gener es 
va fer l’acte d’entrega dels 10.000 
euros a la sala de plens de Cal Fer-
rer Vell, on hi van assistir el Sargent 
Xavier Muñoz, la sra. Irene Renart en 
representació de l’empresa Vichy Ca-
talan Corporation, i Salvador Balliu, 
alcalde del municipi. 

Enhorabona Policia Local i gràcies!!!

Les bones maneres

aQUae Calidae a  punt  de  solFa

He de reconèixer que sóc 
una persona antiga. Així ho 
indica la data que figura al 
meu carnet d’identitat (18 
de maig del 1945) i així ho 
demostra la meva manera 
d’anar per la vida: Jo enca-
ra sóc dels que cedeixen el 
seient, donen preferència 
de pas, saluden quan en-
tren a un lloc públic i prac-
tiquen tota aquesta mena 
de costums tan passades de 
moda. 
TexT > AntOni MAS

Sense anar més lluny, quan entro 
a l’estació de Caldes deixo anar un 
“bon dia” o un “bona tarda” prou 
decidit i contundent perquè se m’es-
colti clarament. De tant en tant ob-
tinc alguna tímida resposta, però la 
majoria de les vegades no en trec 

res més que un silenci absolut i, si 
de cas, alguna mirada inquisidora, 
com volent dir “d’on surt ara aquest 
torracollons”. 

Puc arribar a entendre que la gent 
no prengui la iniciativa de saludar, de 
vegades s’està per altres coses, però el 
fet de no correspondre a la salutació el 
trobo d’una falta d’educació absoluta 
i m’indigna profundament. Però pel 
que fa a la situació abans al·ludida 
de l’estació, en certa ocasió vaig 
veure el greuge reparat de manera 
inesperada i molt satisfactòria. No 
és pas que sigui rancuniós, més aviat 
em solo oblidar de les ofenses, però 
en aquest cas, per tractar-se d’una 
venjança proporcionada, educada i 
summament irònica, em va fer sentir 
molt satisfet:

Resulta que entràvem a l’esta-
ció amb un company músic i, com 
sempre, vaig saludar amb un sonor 
“bon dia”. No em va contestar nin-
gú, però com que ja hi estic acostu-
mat, vaig dirigir-me impassible cap 
a la taquilla per prendre el bitllet. 

El meu company, agafant-me lleu-
gerament pel braç, em va retenir al 
bell mig de la sala. Aleshores, amb 
veu clara i potent perquè el sen-
tís tothom, va exclamar: “Ara ves a 
saber si és que són sords o és que 
són muts, aquesta pobra gent”. Les 
cares de sorpresa varen denotar que 
tothom es va sentir al·ludit, però, 
davant l’evidència que no eren ni 
sords ni muts, l’única possibilitat 
que quedava és que fossin uns per-
fectes mal educats. Segurament que 
per això ningú va protestar, va reg-
nar la calma i l’estació va seguir amb 
la seva activitat normal.

Jo no sóc pas dels que pensen que 
els temps passats van ser millors. Ni 
de bon tros! Abans la gent es mo-
ria d’un simple refredat i la qualitat 
de vida distava molt de ser com la 
que gaudim avui. Però, si bé és ve-
ritat que amb el pas del temps hem 
guanyat moltes coses, també és ben 
cert que n’hem perdut algunes al-
tres. Sense anar més lluny, les bones 
maneres. 

Cal Ferrer de la Plaça comun icac ió

Visita dels 
sargents 
de  diferents 
policies locals 
a Els Valents de 
l’Hospital Sant 
Joan de Déu 
el passat 3 de 
febrer

DIJOUS
8 De març 

De 2018

Dia internacionaL 

De La Dona 
trebaLLaDora
bretxa saLariaL

A les 20 h al casino municipal
Projecció d’un curtmetratge sobre la 
bretxa salarial i posterior debat amb 
un advocat laborista, Santiago Pérez  
Moratones i l’advocada Guillermina 
Domènech
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Vine a veure la nova o�cina!
Carrer del Mestre Mas Ros, 2, 
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 08 26 - 678 47 28 30

Descobreix l’ampli ventall 
d’assegurances que et 
podem oferir, per la teva 
tranquil·litat
Llars
Salut família
Inversions/Estalvi
Pla de pensions
Vehicles
Viatges
Alarmes
Decessos
Maquinària agrícola
Caçadors
Empreses/Comerços



L’arquitectura noucen-
tista es concentra en una 
àrea de la població dife-

rent de la modernista

esmentar que tenia una part mo-
dernista desapareguda, les Cases 
3, 4, i 5 (imatge 5) per la seva voluntat 
de discreció formal i l’ordre com-
positiu de les façanes, podríem 
atrevir-nos a dir que aventura-
ven el proper corrent arquitec-
tònic: el Racionalisme, que co-
mentarem en un proper article 
dedicat a l’Emili Blanch i Giralt, 
amb obra present a Caldes.

M’atreveixo a donar en aquesta 
llista un edifici atribuït parcialment 
a l’esmentat  Durán i Reynals, edifici 
del que no fem gaire cas: l’Escorxa-
dor.

per AmpLIAr AQUestes 
INFormACIoNs 
Podeu consultar el Catàleg de béns 
culturals d’interès local de Caldes de Ma-
lavella https://ca.wikipedia.org/wiki/
llista_de_monuments_de_Caldes_de_Ma-
lavella. 

Nota 1/Podríem considerar que el tret inicial del Noucen-
tisme es dona amb uns articles de l’Eugeni D’Ors, que La 
Vanguardia va publicar el 1906 amb el títol de Glossari. Com 
tots els corrents culturals el Noucentisme té influències molt 
clares sobre tota la creació artística del moment i així hi 
trobem des d’arquitectes a artistes plàstics i literats. 
El Noucentisme, un corrent específicament català, té un cert 
parentiu amb corrents més o menys coetanis com podria ser 
l’Art Deco especialment present a França i Bèlgica i menys a 
Anglaterra. Val a dir però que l’especificitat catalana del Nou-
centisme i la seva profusió, ve donada pel fet de que té al da-
rrera la mateixa gent que encapçala el redreçament català dels 
anys 10 i 20 del segle passat i que es manifesta molt especial-
ment en la creació de la Mancomunitat. Alguns dels edificis 
més interessants d’aquest corrent son escoles, fet gens casual 
donada la forta empenta que la Mancomunitat va donar a 
l’ensenyament. Al meu entendre és especialment interessant 
l’edifici de l’escola Collasso al barri de Sant Pau de BCN.

Nota 2/ En rafel Masó és considerat el màxim exponent 
del Noucentisme a les comarques gironines.  D’en Rafel 
Masó us mostrem l’edifici Athenea de Girona. Aquest edifici, 
derruït fa temps, estava situat en el solar que ara ocupa la 
Funerària Poch (actualment Memora) i es dóna el curiós cas 
de que a l’aixecar l’edifici actual varen aprofitar les rajoles 
vidriades de l’anterior edifici. Reciclatge, vaja !!
Nota 3/Façana d’Athenea; Girona, anterior a 1916; autor: 
Foto Mas; Reg. 21875 de l’Arxiu Històric del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya.
Nota 4/ Hem d’agrair a l’Antoni Vilà que ens hagi permès 
utilitzar fotografies del seu Fons particular. Excepte la men-
cionada a la nota anterior, totes les antigues d’aquest article, 
i de l’anterior sobre el Modernisme, en formen part.

2 3

4 5

Si el Modernisme sorgeix al voltant 
de la Rambla Recolons, el promotor 
de la qual va ser en Bartomeu Re-
colons, en el cas del Noucentisme 
aquest es concentra a la urbanitza-
ció de La Granja, desenvolupada 
per Miquel Picó.

El Noucentisme, com a corrent 
cultural d’ampli abast es presenta 
i es defineix a sí mateix 
com un retorn a l’ordre, 
en antagonisme amb 
el Modernisme al que 
considera eixelebrat nota 

1. Per aquesta voluntat 
d’ordre i de serenitat, el 
Noucentisme beu de la 
tradició grecoromana 
en lloc de la visió me-
dievalista de la que sorgien les 
influències modernistes. Aques-
ta mirada a la tradició grecoro-
mana passa a través de l’etapa 
del Renaixement. El nom del 
corrent sorgeix de la adaptació 
dels mots italians Quattro”cento” 
i Cinque”cento” que amb l’afegitó 
del prefix “nou” ens dóna Nou-
centisme. Aquesta filiació renai-

xentista fa que els models dels 
arquitectes d’aquesta època ens 
recordin molt sovint les grans 
vil·les “pal·ladianes” de la Tosca-
na. Per a mostra la més pregona 
de les construccions de La Gran-
ja: la Vil·la Catalina (imatge 1).

Com dèiem en l’anterior arti-
cle, molts arquitectes que varen 

començar com a modernistes, 
evolucionaren cap a la “sere-
nor” noucentista. Entre ells, evi-
dentment, hi situaríem en Rafel 
Masó (imatge 2, notes 2 i 3). Podríem 
esmentar, també, en Puig i Ca-
dafalch que va passar de ser un 
model de modernisme (Casa de 
les Punxes a BCN) a la calma i 
contenció de la seva vivenda a 

Barcelona al carrer Mallorca. Val 
a dir, però que molts dels arqui-
tectes del Noucentisme varen 
tenir una clara deriva cap a posi-
cions racionalistes. Aquest seria 
el cas d’en Durán i Reynals, de 
qui els darrers edificis se situen 
clarament entre les millors obres 
del racionalisme a Catalunya. 

Tornant a Caldes el 
desenvolupament de 
La Granja té lloc, en la 
seva etapa inicial, durant 
l’època de més forta im-
plantació noucentista. 
Així els edificis aixecats 
en aquesta etapa, i que 
majoritàriament encara 
resten dempeus, els hem 

d’inscriure dins d’aquest corrent. 
Deixant de banda la ja esmenta-
da Vil·la Catalina, podríem es-
mentar: les Cases números 2 (imat-

ge 3) i les 3, 4 i 5, així com la Casa 
dels Cavalls (imatge 4), a La Granja. 
La veritat és que si deixem de 
banda la Vil·la Catalina profusa-
ment decorada, així com la Casa 
dels Cavalls de la que ja vàrem 

el Noucentisme 
a Caldes de 
malavella
Com ja vàrem avançar en 
l’article dedicat al Modernisme, 
a Caldes es dona el fet curiós que 
l’arquitectura noucentista es 
concentra en una àrea de la po-
blació diferent de la modernista. 
la raó està en que les dues es co-
rresponen a desenvolupaments 
separats per uns quants anys i 
en el fet que tenen diferent pro-
motor. 

TexT > MARtí BOSch FARRERó

aQUae Calidae noucent i sme aQUae Calidae noucent i sme

Si el Modernisme sorgeix al voltant de 
la Rambla Recolons, el promotor de la 
qual va ser en Bartomeu Recolons, en 
el cas del Noucentisme aquest es con-
centra a la urbanització de La Granja, 

desenvolupada per Miquel Picó.

1
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aQUae Calidae h is tòr i a

2/  Puig de Malavella és l’altre nom que s’havia donat al Puig de les Ànimes. Tot i que històricament Malavella és el nom que 
ha rebut el turó de Sant Maurici, el castell i la riera propera, diversos documents del segle XIX ens anomenen el Puig de les 
Ànimes com a de la Malavella potser com a denominació popular fruit de la localització en aquest indret de la llegenda de 
la mà de Sant Maurici recollida per P. Mauri el 1929. Concretament del lloc on una bruixa vella provocà un gran incendi tot 
invocant els antics déus pagans.

3/  Cogoll és el nom tradicional que rebia tota la zona de camps situats entre la Riera Santa Maria i el camí Vell de Sant Sebas-
tià, és a dir la zona ara urbanitzada on hi ha els carrers Balmes, Puigmal, Montseny... Per tant, aquesta anotació i la següent ens 
demostren que la necròpolis del carrer Sant Esteve fou descoberta 100 anys abans del que ens pensàvem. En l’informe de les 
excavacions que es realitzaren en aquest jaciment entre el 1986-89 es fa constar l’existència d’aquest sarcòfag, però “s’ignora el 
lloc on fou trobat i no sabem si té cap relació amb la necròpoli objecte d’aquest estudi”.

1876- En la 
sesión del 16 
de noviembre 
(...) el vocal 
Sr. Ametller 
comunicó que 
en Caldas de 
Malavella, en 
el “Puig de la 
Malavella”2, 
y en unas 
excavaciones 
practicadas 
para hallar 
agua termal, 
fueron halla-

das varias monedas antiguas, restos 
de canalizaciones de agua (al pare-
cer, romanas), diversos instrumentos 
de sílex (pre-históricos) y varios hu-
esos de animales (algunos correspon-
dientes a especies hoy extinguidas). 
En nombre del propietario de aquel 
terreno, D. Juan Balari, ofreció al 
Museo 18 objetos de sílex y diversos 
fragmentos de huesos. La Comisión 
acordó agradecer el donativo y co-
municar el hallazgo a la Real Acade-
mia de la Historia.

1877- En la sesión del 7 de novi-
embre (...) el Sr. Gobernador Civil 
comunicó que el campo llamado 
Gogoll3, de Caldas de Malavella, ha-
bían sido hallados restos de antiguas 
sepulturas, construidas con piedra y 
ladrillo, según le comunicaba el al-
calde de aquella población. Acordóse 
inspeccionar el hallazgo.

En la sesión del 27 de noviembre 
los señores Celestino Pujol y Camps 
y Sureda dieron cuenta de sus ob-
servaciones sobre las sepulturas ha-
lladas en Caldas de Malavella, ma-
nifestando que, a su juicio, se trata 
de sepulturas de época romana, y 
comunicaron que habían recogido 
para el Museo un sarcófago en pie-
dra arenisca, algo deteriorado, y al-
gunas tégulas.

En la sesión del 10 de diciembre 
(...) el Sr. Conservador dio cuenta 
del ingreso en el Museo de una mu-
ela de molino, de piedra arenisca y 
de grandes dimensiones; un pedestal 
romano4 y de un capitel de cruz es-
culturado5, todo ello procedente de 
Caldas de Malavella.

1880- En la sesión del 15 de diciem-
bre (...) el vocal Sr. Pujol dio cuenta 
de su visita a Caldas de Malavella, 
en unión al vocal Sr. Sureda, y de 
que junto al manantial que mana 
en el Puig de Malavella habían sido 
hallados unos enterramientos ro-
manos; un trozo de cañería; una 
piscina romana; monedas ibéricas. 
La piscina forma un paralelogramo 
de 32 pies de largo por 18 de ancho; 
a ella se asciende por tres escalones 
formados por grandes sillares. Vari-
as de las monedas halladas estaban 
en poder del médico de aquella villa 
D. Daniel Socarrats y las mas an-
tiguas eran dos ases indigetas y la 
mas moderna, un pequeño bronce 
de Constantino.

La Comisión acordó que se planifi-
case el indicado monumento; que se 
excitase el celo de aquellos propieta-
rios para la debida conservación de 
la piscina y obras anexas y que, para 
los posibles hallazgos que pudieran 
allí realizar-se, designar como repre-
sentante de la Comisión en Caldas 
de Malavella al médico Sr. Socarrats.

aQUae Calidae h is tòr i a

La tasca de la 
Comisión Provincial 
de Monumentos de 
Gerona a Caldes de 
malavella
l’any 1947 s’esdevingué el centenari de la Comi-
sión Provincial de Monumentos de Gerona i per 
tal de celebrar-ho es decidí publicar una memòria 
de les principals actuacions que havia realitzat 
durant aquests 100 anys1. l’anàlisi d’aquesta me-
mòria ens permet veure la tasca de conservació 
que realitzà la comissió a Caldes i, sobretot, les 
principals descobertes que es portaren a terme 
durant aquests primers temps de conscienciació 
i valorització del patrimoni.

TexT > MARc MARtínEz i cOMAS

1/  Aquesta memòria fou publicada en tres 
parts en els Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses dels anys 1948, 1949 i 1950 i la ma-
teixa Comissió publicà unes quantes separates 
de cada una de les parts. L’autor d’aquesta me-
mòria fou en Joaquim Pla i Cargol, en aquells 
moments secretari de la Comissió i personatge 
molt vinculat a la nostra vila on suposem que 
hi féu estades, ja que fou propietari d’un mas: 
Can Tornabell. Però els que estaren més vincu-
lats a Caldes foren els seus fills; la Maria Pla i 
Dalmau, que heretà Can Tornabell, en Josep 
Maria, farmacèutic que realitzà estudis sobre les 
aigües termals de Caldes que es publicaren en 
les Analectas Farmeceutico-gerundenses de 1981, 
i en Joaquim, que es casà primer amb la pubilla 
de Can Marquès i després amb la de Can Rufí, 
per aquest fet gestionà durant molts anys aquest 
últim gran mas. Aquest últim fou un important 
activista cultural gironí que també es preocupà 
per la cultura popular de la nostra vila, d’ell és el 
disseny dels gegants vells.

A partir de 1835, amb el decret de desamortització dels béns 
del clergat regular, desamortització de Mendizával, la majoria de 
convents i monestirs quedaren abandonats i l’espoli del patrimoni 
que contenien (arxius, elements decoratius i obres d’art, mobili-
ari...) fou ràpid i decisiu. Veient això, l’abril de 1844 el Ministre 
de Governació manà que cada província remetés nota dels edi-
ficis, monuments i objectes artístics que, per la seva antiguitat, 
bellesa o valor històric, convingués conservar. De seguida es veié 
el greu perill que corrien molts d’aquests monuments i el 13 de 
juny d’aquell mateix any es decreta l’organització a cada província 
d’una “Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos” que a Gi-
rona no es constituí fins al novembre de 1847 tot i que sembla que 
fou merament formulària i no començà a actuar fins a l’agost del 
1851 alarmats pel procés de ruïna del monestir de Ripoll.  Aques-
ta Comissió dedicà els primers anys de funcionament a tenir cura 
d’aquest monestir, però de mica en mica anà organitzant el seu 
funcionament i adequà l’espai de l’antic monestir de Sant Pere de 
Galligants com a seu del museu provincial que inaugurà el 1870.  
A partir d’aquest moment, estén la seva tasca per tota la província 
i, a les actes de les seves reunions, comencem a trobar referències 
d’actuacions a la nostra vila.

1872- En la sesión celebrada el día 8 de enero, el Conservador del 
Museo dió cuenta de su viaje a Caldas para visitar los baños ro-
manos y hacerse cargo de unos fragmentos de lápida romana, que 
depositó en el Museo. Horari: dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. Dissabte de 9  a 15 h · C/ Major 23. 17455 Caldes de Malavella · Tel: 655 21 90 22 - 872 21 28 05

- SERVEIS - 
Tallat de cabells dona i home

Pentinats per ocasions especials
Ungles semipermanents

Ungles de gel
Depilacions de dona i d’home

Maquillatges de núvia
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6/  Tant el Puig de les Ànimes com la zona de les termes de Sant Grau eren finques pertanyents a la parròquia de Caldes. El Puig 
de les Ànimes depenia del capellà d’ànimes de la parròquia, d’aquí el seu nom. En canvi, una part de l’antic castell fou destinat 
a Hospital de Pobres i Transeünts i estava gestionat per dos obrers, la part de les termes era anomenada tradicionalment el 
pati de l’Hospital. Per aquest motiu, aquestes dues finques que contenien importants elements patrimonials foren expropiades 
i venudes en subhasta pública a partir de les lleis de desamortització d’Espartero de 1841 i de Madoz de 1855, les quals feien 
referència als béns del clergat secular (parròquies, confraries, causes pies, santuaris...) i béns comunals dels municipis.

 7/  Tot i aquestes bones intencions inicials, el Sr. Furest va comprant totes les finques del voltant del Puig de les Ànimes per 
construir un embotellament i un gran balneari. A diferència del Sr. Estapé que promou la recuperació de les termes de Sant 
Grau per utilitzar-les com a reclam del seu negoci, aquest altre jaciment és totalment abandonat i va desapareixent de mica 
en mica sota les instal·lacions de la planta embotelladora fins que, en aquests moments, desconeixem totalment el seu estat de 
conservació.

8/  En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos del març de 1897 especifica que es tracta d’una “Ballesta del siglo XV, proce-
dente de Santa Ceclina” per tant, la ballesta procedia segurament del mas Noguera d’aquesta parròquia. 

En sesión del 21 de marzo dióse 
cuenta de un oficio de D. Modesto 
Furest, propietario de los terrenos de 
Caldas de Malavella en que última-
mente se han realizado hallazgos de 
valor arqueológico, por el que regaló 
al Museo Provincial veinte monedas 
antiguas de las de allí encontradas; 
varios sílex y una copa hecha de la 
raíz de un árbol. Ofreció a la vez dar 
todas las facilidades para nuevas 
excavaciones y costear en su día el 
estudio que pueda hacer la Comi-

sión de dicha interesante estación . 
La Comisión agradeció al Sr. Furest 
sus regalos y ofrecimientos y designó 
a los Sres. Martin Sureda y D. Celes-
tino Pujol y Camps para realizar los 
estudios.

En la sesión del 22 de setiembre 
(…) fue leído un oficio de la real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, en el cual se agradecían 
las noticias comunicadas sobre los 
baños romanos de Caldas y se comu-
nicaba la publicación, en el Boletín 

de la Academia, de la reseña hecha 
por el vocal de esta Comisión D. Ce-
lestino Pujol.

1896- En la sesión del 3 de junio, el 
Conservador Sr. Botet dio cuenta de 
haberse (…) ingresado en el museo 
(…) una ballesta antigua donativo 
de D. José Noguera. 8

En la sesión del 20 de octubre (…) 
el Conservador del Museo dio cuen-
ta del ingreso en el mismo de (…) 
una banda de damasco carmesí con 
franja de oro, del tiempo de Felipe 
V, regalada por el Ayuntamiento de 
Caldas de Malavella.

Aquesta memòria d’en Pla Cargol, 
però, és un extracte de les actes i 
segurament una anàlisi més deta-
llat de totes elles portaria molta més 
informació sobre la nostra vila. Per 
exemple, per l’arxiu que conserva 
el Servei d’Arqueologia coneixem 
dues actuacions més. La primera fa 
referència segurament a la matei-
xa visita d’en Botet i Sisó del 1871. 
Es tracta de dues cartes, la primera 
està datada del 6 de març de 1872 i 
dirigida al Bisbat de Girona en què 
es demana la cessió pel museu d’un 
baix relleu que es conserva a l’esglé-
sia parroquial “de piedra del país, re-
presentando al parecer el Descendi-
miento de Ntro. Sr.” La segona carta 
és la resposta del Bisbat del 14 del 
mateix mes en què diu que “no con-
viene hoy ceder aquel relieve al Mu-
seo porqué (...) hay un grande interés 
en colocarlo en la Iglesia o Sacris-

1881- En la sesión del 7 de marzo y a 
instancia del Sr. Inspector de Antigüe-
dades de la provincia, se acordó intere-
sar de la Real Academia de Bellas Artes 
no fuera autorizada la venta de las ter-
mas de Caldas de Malavella.6

4/  Es tracta del pedestal trobat per Botet i Sisó l’agost de 1871 i portat al Mu-
seu Arqueològic de Girona on és exposat. Fou localitzat arraconat a l’exterior de 
l’església on havia estat portat després de la remodelació del paviment uns anys 
abans. La inscripció que conté està dedicada a Apol·lo i aporta important infor-
mació sobre l’estatus del municipi romà de Caldes.

5/  No es té constància que a Caldes hi hagués cap creu monumental, però encara 
ara es conserva el nom de Plaça de la Creu, una important cruïlla de camins an-
tics a la sortida del nucli emmurallat i anat cap a l’església parroquial. Qui sap si 
aquest és el capitell de la creu que alguns han volgut imaginar en aquest indret? 
De moment, no se n’ha trobat cap referència escrita. 
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Cristina esteva i Font
Cristina Esteva i Font (Caldes, 1979) és una 
doctora en biologia del nostre poble que re-
centment ha posat fi a una etapa de sis any als 
Estats Units.
La Cristina des de petita ha estat una gran 
estudiant, superant cursos i etapes. Va for-
mar-se a la universitat, passant per la UB i 
l’Autònoma fins a doctorar-se. 
TexT > MAtEu ciuRAnA

ara tornes a viure a Caldes, però has voltat molt. 
Si, perquè abans d’anar cap a San Francisco vaig fer una 
part del doctorat  a Dinamarca. Però també vaig estar tres 
anys de professora associada a la UdG.

la biologia et va portar a amèrica, a investigar.
Vaig obtenir una beca del Ministeri i, a més vaig aconse-
guir una beca Fulbright, que promou l’intercanvi de titulats 
universitaris amb EUA, però que comporta tornar al país 
d’origen un cop realitzada l’estada encara que, finalment, he 
pogut estar-hi 4 anys més vinculada a la UCSF ( University 
of California, San Francisco). 

i no es podria allargar més?
Les lleis nord-americanes són molt estrictes en aquestes 
qüestions.

en quines àrees de la biologia has treballat?
Fisiologia hepato-renal. He treballat darrerament amb cèl-
lules mare “induïdes” per poder obtenir cèl·lules del fetge a 
partir de cèl·lules de la pell i d’aquesta forma poder estudi-
ar el fetge sense la necessitat de fer cap biòpsia. 

no et deu estranyar que em costi d’entendre. però pel 
que veig t’has mogut en el món de la salut, imagino 
que buscant solucions per a els que tenen problemes 
renals.
Si. I treballant amb un tema molt interessant com el de 

9/Aquesta actuació deu ser la que ens permet ara contemplar les restes mutilades de l’antiga capella de Sant Maurici que, pel 
que podem veure per les fotografies que es conserven, fins aquest any 1924 havia conservat gran part de la seva estructura tot 
i que es convertís en habitatge a partir de la inauguració del nou temple el 1868.

10/Arran de la descoberta aquests dies de significants restes romanes a prop l’ermita de Sant Grau, a tots ens ve al cap les 
col·leccions privades que al llarg dels anys i, a falta de control institucional de les obres, s’han engruixit amb un patrimoni que 
hauria de ser de tots.
Els dibuixos de les restes recuperades a Caldes són extrets de la Geografia General de Catalunya; Girona, escrita per Joaquim 
Botet i Sisó, pàgines 965-974.

tía para que el Misterio de Nuestro 
Señor que parece representar la lápi-
da se exiba a la publica veneración.” 
Per desgràcia no tenim més noticies 
d’aquest relleu i desconeixem el seu 
destí final.

També es conserva un expedient 
de 1924 referent a uns enderrocs 
a Sant Maurici, es tracta de les co-
municacions entre el Govern Civil 
i l’Ajuntament de Caldes, ja que la 
comissió ha estat informada que 
“existen restos de una fortificación 
y templo románico cuyos materiales 
pétreos se utilizan por un contratis-
ta de carreteras para convertirlos en 
grava”. Tot i que l’alcalde contesta 
que “efectivamente del lugar denun-
ciado son extraídas y utilizadas las 
piedras para grava por un contra-
tista de carreteras, las cuales son 
procedentes de una casa en ruina, 
la que desde muchos años se halla 
deshabitada y era la que utilizaba el 
ermitaño ó colono del Santuario de 

San Mauricio (...) y del conocimiento 
que tengo, considero  no resulta que 
dichos materiales sean procedentes 
de fortificación ni templo románico 
alguno (...). No obstante, si es que 
V.E. considera que tales ruinas de 
la meritada casa pueden entenderse 
como de fortificación, lo que creo no 
puede así interpretarse, muy gusto-
so haré cumplir cuanto V.E. tanga a 
bien ordenar”. Al final es resol que 
“quede en suspenso el derribo, hasta 
que reciba resolución definitiva” .9

Com veiem per aquests breus ex-
tractes, l’últim terç del segle XIX i 
el primer del XX és un moment im-
portant pel que fa al patrimoni cal-
denc, tant pel seu redescobriment i 
conservació com per la seva pèrdua 
i destrucció. Tant les lleis de con-
servació dels jaciments com les de 
propietat dels materials descoberts 
han canviat molt en aquests últims 
150 anys i, tant per aquesta senzi-

lla memòria com per altres treballs 
publicats, podem veure com al llarg 
dels anys del nostre terme s’han ex-
tret nombrosos materials històrics i 
arqueològics que es troben disper-
sos per diferents fons i col·leccions. 
Per la importància que tenen 
aquests elements a l’hora de conèi-
xer el nostre passat, seria important 
disposar d’un inventari de tots ells, 
tant els que es troben en els centres 
de referència de Girona (Museu 
d’Art, Museu Arqueològic i Servei 
d’Arqueologia), com en d’altres col-
leccions públiques i privades10 . De 
molts d’aquests materials i elements 
artístics que trobem mencionats en 
diferents treballs, segurament mai 
sabrem on han anat a parar com la 
pica baptismal de Sant Grau de què 
parla en Francesc Font el 1927 en la 
seva Guia oficial il·lustrada de Cal-
das de Malavella, on ens diu que fou 
portada al Museo de Gerona però 
ningú en té cap més constància. 
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les  cèl·lules mare induïdes, que té 
un gran futur perquè, a diferencia 
de les  embrionàries, no presenten 
problemes ètics.

i ara a seguir treballant... ara 
mateix no m’imagino a on.
Durant una temporada buscaré per 
la zona de Barcelona, o si no, Euro-
pa és gran.

no et deu ajudar que l’agèn-
cia europea del Medicament no 
s’instal·li a la torre agbar.
Això hagués sigut fantàstic, però era 
impossible que vingués cap aquí.

tornem a amèrica. no deuries 
investigar les 24 hores del dia.
És clar que no. He conegut molta gent 
i he viatjat molt. M’apassiona la natura 
i la fotografia d’animals. He visitat fins 
a 26 parcs nacionals dels EUA. He fo-
tografiat balenes, ossos, tota classe de 
fauna, fins i tot taurons blancs.  Tam-
bé m’agrada molt el cinema.

no sembla mal lloc Califòrnia 
per a afeccionar-se al cine.
Però no per la proximitat de Ho-
llywood. Vaig apuntar-me a la  SFFS 
(San Francisco Film Society) que 
és una entitat molt activa. Fins i tot 
vaig poder  anar a força pre-estre-
nes amb actors i directors com Ryan 
Gosling, Emma Stone, Richard 
Gere, Julianne Moore,..

i a sant francisco, senten a par-
lar de Catalunya?

Doncs si. Abans només es coneixia  
Barcelona, pel tema de les olimpía-
des, però en els darrers anys Catalu-
nya surt a les notícies i, encara que 
sigui de manera superficial, la gent 
sap que hi ha un conflicte amb l’Es-
tat, que tenim una llengua pròpia...

sembla un bon moment per 
marxar d’eua ara que hi ha en 
trump.
Quin desastre. Aquest home és una 
vergonya per a Nord-Amèrica i per 
el món en general.

i Caldes, com l’has trobat?
Pràcticament igual. De fet el gran 
canvi del poble es va produir quan 
jo era petita. En sis anys no hi he 
notat grans canvis.

la doctora Cristina esteva font, 
biòloga, ha desfet les maletes i 
ha tornat a Caldes però intuïm 
que no trigarà gaire a tornar a 
volar. Moltes gràcies

l’última setmana, abans de les va-
cances de nadal, va ser de bo-
geria. primer, va ser el concert de 
nadales a càrrec d’alumnes de l’es-
cola Benaula, després la visita dels 
patges Reials i per a acabar vam fer 
cagar el tió. Quantes emocions!!

un cop passades les festes ja us 
podeu imaginar com ha estat la tor-
nada. Quina feinada per recuperar 
la rutina diària. tota la mainada ha 
tornat contenta, amb ganes d’expli-
car què havien fet, què els hi havia 
cagat el tió i els regals dels Reis. 
però, cada any, sabeu de què ens 
adonem? doncs, que han tingut 

tants i tants regals que els hi és im-
possible recordar-los tots o només 
recorden aquell que, per contra, els 
adults no li hem donat importància 
perquè té poc valor econòmic. És 
hora de reflexionar. en aquesta edat 
no són ells qui escullen una joguina 
concreta. si demanen una cuineta, 
qualsevol els farà feliç, no perquè 
sigui més cara els hi agradarà més.

també davant la pregunta què han 
fet durant aquestes festes? tots respo-
nen el mateix: jugar amb els papes, 
a més ho fan amb un gran somriure. 
per a ells el millor regal és el temps 
que passen amb els seus pares i 

mares. per tant, com a objectiu del 
2018 hauríem de proposar-nos pas-
sar el màxim teMps possible amb els 
nostres fills/es. tothom té temps, i si 
no caldrà prioritzar, perquè aquests 
minuts dedicats a fer-los feliços se-
ran el millor regal per a ells i per a 
nosaltres mateixos. la vida passa de 
pressa i no es pot recuperar el temps 
perdut. tot allò que deixem de fer 
amb ells i /o per a ells ho perdrem. 
doncs, ja sabeu, regalem-los teMps.

Hi ha una dita que diu:” tenir un 
fill/a et canviarà la vida”. Quina 
gran veritat, però aquest canvi és 
per ser més feliç.

Benvolgudes famílies, feliç any 
2018!! Que de ben segur ve carre-
gat de coses bones!

el passat mes de desembre va 
ser un mes amb molta activitat per 
l’ampa. 

vam començar amb els tradicio-
nals tallers de nadal per a famílies 
i infants, on vam passar una tarda 
divertida guarnint la llar i preparant 
els, tan necessaris, pals del tió i 
fanalets. va ser un èxit de participa-
ció i entre tots vam deixar la llar ben 
maca per rebre el nadal!

a més, vam tenir la visita dels 
patges reials, als que vam poder 
donar les nostres cartes, entre cares 
d’admiració i alguna que altra cara 
de no saber si refiar-se’n del tot… i 
vam poder també estrenar els pals 
que havíem fet el dia dels tallers per 
cagar el tió; quina alegria que cagu-
és un regalet per cadascú! Gràcies 
per tot, Reis i tió; se’ns farà molt llarg 
però prometem seguir portant-nos bé 
fins que torneu l’any que ve!

l’ampa va poder fer un regal 
també als pares… i és que el passat 
dia 15 de desembre vam  gaudir 
de la visita de la Mari Rico, fisiote-
rapeuta infantil, que ens va fer una  
xerrada sobre com funciona i es va 
desenvolupant el sistema respiratori 
dels nostres fills. ella, que està espe-

cialitzada en aquest tema, ens va 
informar i donar consells sobre com 
gestionar els mocs dels més petits i, 
fins i tot, ens va saber fer entendre 
que, encara que no ens ho sembli, 
tants mocs ténen la seva utilitat, fixa’t 
tu!! desitgem que pugui tornar a fer-
nos una altra xerrada aviat, perquè 
aquesta ens va ajudar molt. Gràcies, 
Mari.

de moment el que portem d’any, 
que és ben poc, ja tenim programa-
des les visites de l’escola de música 
a la llar, per a que els més petits 
comencin a iniciar-se en aquest  món 

i puguin conèixer de prop alguns ins-
truments, i per altra banda, seguirem 
amb les “classes” d’anglès mensuals 
que tant gaudeixen, on hi canten, 
ballen, i els expliquen contes per 
familiaritzar-los amb aquesta llengua.

a partir d’aquí, comencem a 
engrescar-nos de cares al carnestol-
tes, que està a tocar… amb què ens 
sorprendran aquest any els nostres 
fills/es?? sssshhhh…! top secret! Ben 
aviat ho sabrem!!

una abraçada des de l’ampa de 
la llar d’infants ninots i fins aviat!!

El temps

eNSeNYameNt e ls  n inots

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

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

El Nadal a la Llar

aQUae Calidae ca ldencs  p e l  món

   AQUAE       59  58      AQUAE      



enguany s’ha organitzat a l’escola 
el pessebre vivent, una activitat 
que es duu a terme cada dos anys, 
i que ha estat tot un èxit, tant de 
participació com de visitants. 

des de l’aMpa volem agrair la 
dedicació i totes les hores de feina, 
que sabem que són moltes, del 
professorat i també la col·laboració 
de les famílies. sense la implicació 
de tothom, actes com aquests no es 
podrien fer.  aquest desembre els 
més petits del sant esteve també 
han tingut una gran sorpresa, la 
visita dels patges dels tres Reis 
d’Orient, als que van rebre amb 
moltíssima il·lusió i a qui van poder 
entregar les cartes que havien 
preparat. 

aquests darrers mesos han estat 

farcits de moltes activitats a l’esco-
la, a la tardor vam tenir una cita 
important on cada any l’ampa 
sempre hi participa: la Festa de la 
castanyada. de nou, volem donar 
les gràcies als pares i mares que 
ens vàreu venir a ajudar aquell dia. 

pel mes de febrer estem orga-
nitzant una comparsa amb totes 
aquelles famílies que s’han anat 
apuntant per participar a la Rua 
de carnestoltes que es celebrarà 
a caldes. intentant des de l’aMpa 
col·laborar, no només  amb l’esco-
la, sinó en totes aquelles activitats 
que es fan al nostre poble. 

per últim recordar-vos que podeu 
contactar amb nosaltres a través 
del correu electrònic ampa.escola-
santesteve@gmail.com

a M pa  e s c O l a  s a n t  e s t e v e

eNSeNYameNt sant  es teVe

A l’escola Sant Esteve celebrem el Nadal

en l’equador del curs, és 
el moment de donar una 
ullada a la marxa dels 
projectes que l’aMpa 
es va proposar impulsar 
d’inici i que ha prioritzat 
especialment a banda de 
les activitats gestionades 
habitualment. 

 així, l’aMpa es va 
plantejar reduir el temps 
d’espera que pateixen 
nens/es i famílies fins a 
ser atesos pel professional 
de l’eap que visita periò-
dicament l’escola. l’eap 
és l’equip d’assessora-
ment i orientació psicope-
dagògic del departament 
d’ensenyament que dóna 
suport al professorat en 
relació amb els alumnes 
que presenten necessitats 
educatives especials, així 
com a les seves famílies. 
per tant, un temps llarg 
d’espera juga sempre en 
contra de la identificació 

i la valoració d’aquestes 
necessitats educatives 
especials, i de la prompta 
actuació per donar-hi res-
posta. per tant, l’aMpa va 
optar per reforçar aquest 
servei i contractar una 
psicopedagoga. actual-
ment ja està realitzant les 
proves diagnòstiques als 
infants que ho necessi-
ten, en coordinació amb 
la psicòloga de l’eap. 
això agilitzarà el procés 
d’atenció i d’intervenció 
en aquests casos. 

 una de les preocupaci-
ons de l’aMpa també era 
la brutícia i l’ús incívic 
del Bosc de les Monges, 
contigu al pati d’infantil, 
en el que la mainada de 
l’escola realitza diferents 
activitats i on berena i 
juga després de classe. 
l’aMpa va interpel·lar 
per escrit l’ajuntament i 
vam rebre la resposta tot 

just quan aquest havia 
endegat les actuacions 
de neteja i d’adequació 
d’espais del Bosc. espe-
rem que entre tots aconse-
guim que es mantingui net 
i que tothom en gaudeixi 
de forma responsable. 

 Finalment, continua 
essent fonamental la 
inversió en material 
educatiu i informàtic per 
l’escola, en la mesura del 

possible i segons l’estat 
de finances de l’aMpa, 
atès que les dotacions 
pressupostàries per a 
l’ensenyament públic són 
veritablement insuficients. 
per això l’aMpa ha donat 
nombrós material d’expe-
rimentació de laboratori 
a l’escola, el qual s’em-
magatzema ara en un 
armari adquirit expressa-
ment

un dia de bon matí a l’escola la 
benaula, vam anar al bosc com cada 
dijous a l’hora del pati. Mentre fèiem 
una cabana vam sentir un soroll 
estrany darrera d’un arbre. vam anar 
a veure què passava i ens vam trobar 
un lloro que estava ferit, tenia un tall 
a la pota. el lloro era de color verd, 
el nas negre, el bec de color groc i 
una cua llarga. 

el vam portar al veterinari, li va 
posar una bena i el va curar. el lloro 
sempre repetia blat de moro. nosal-
tres volíem trobar els seus amos i per 
això vam fer cartells. als cartells hi 
vam posar: una foto, el número de te-
lèfon de l’escola, el nom de l’escola, 
que té una pota ferida i el que diu. 
després vam anar a enganxar els 
cartells als fanals, als contenidors i les 
cases... de tot el poble. 

el vam cuidar i al cap de 3 dies 
ens van trucar els amos. el van venir 
a buscar. el senyor josep era l’amo 
del lloro. Quan va veure que l’ha-
víem cuidat tan bé ens el va deixar 
quedar. ara en “blat de moro” és la 
mascota de la nostra classe. 

aquesta història ha estat elaborada 
de forma col·lectiva per l’alumnat de 
2n de l’escola la Benaula. es tracta 
d’una activitat inclosa al projecte 
etwinning d’anglès “little vets without 
Borders”.

El lloro “Blat de Moro” 

eNSeNYameNt l a  Benaula

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

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

Estem ja a mig curs, què ens proposem?
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coneixeu als castellers de les 
Gavarres? doncs veniu a veure 
un assaig i sentiu el que és ser 
part d’una pinya. la canalla quan 
puja, vibra d’emoció i els altres 
ens ho fem tant nostre... 

aquest any serà la consolidació 
de la colla, després de dos anys 
de treball molt dur. 

ara ja només ens queda 

créixer, mirar de seguir fent bons 
castells i descarregar-los tots, com 
fins ara.

assagem al polivalent de lla-
gostera cada dimarts i divendres 
de 9 a 11 del vespre. la canalla 
una hora abans.

sempre són lliures i oberts a tot-
hom. vine i gaudeix d’un emble-
ma del nostre petit gran país!

comencem un nou any com sempre, 
amb moltes ganes i marcant-nos 
objectius. aquest any estrenem nou 
emplaçament, encara que serà 
provisional. i volem agrair a l’ajunta-
ment l’esforç per tal de trobar-nos un 
local adient a les nostres necessitats. 

però seguim amb el nostre progra-
ma de cursos i tallers. aquest mes 
donarem per finalitzat el curs de 
ceràmica que ha incrementat el nom-
bre d’alumnes i comencem el curs 
de bonsai que sempre té molt d’èxit i 
uns resultats espectaculars.

tot això ho podreu veure en 
l’exposició de setmana santa que 
realitzem cada any al casino de 
caldes de Malavella. aquest any, 
com a novetat, també podreu veure 
les fantàstiques obres d’art dels mes 
petits del poble ja que impartirem 
tallers a les dues escoles de primària 
de caldes de Malavella i alguns 
cursos exhibiran els seus treballs en 

aquesta exposició. llàstima que per 
falta d’espai no podrem exposar tots 
els treballs, però ja hi haurà altres 
oportunitats.

Recordeu de visita la nostra expo-
sició de setmana santa al casino a 
finals de març. us sorprendrà!!

eNtitatS de CaldeS cultura ls

Novetats 2018

AssoCIACIó IKALd  

Benvolgudes famílies,
abans de començar a expli-
car-vos les noves aventures 
us voldríem desitjar un molt 
bon any. desitgem que 
tingueu un any ple d’il-
lusions, pau, salut i amor, 
molt d’amor.
Bé de fet, si comenceu l’any 
com nosaltres de ben segur 
que tindreu un feliç 2018. 
del dia 2 al 4, van tenir 
lloc dues sortides esplaieres 
simultànies. primer de tot us 
parlarem dels més petitons, 
que aquest any van canviar 
de casa i varen anar a 
can Qué. i allà què hi va 
passar?
allà ens vam trobar amb 
un personatge cansat del 
nadal, l’àvia dolores, 
aquesta àvia ja no volia 
celebrar-lo mai més. però 
per sort, en els nostres 
infants el nadal els agrada 
molt, així doncs, malgrat 

van tenir molta feina al final 
la van convèncer. Que en 
són de trempats! tampoc va 
faltar-hi el tradicional con-
curs de nadales i poemes. 
creativitat i creativitat! si 
fins i tot ens hem inventat 
una nova cançó per beneir 
la taula. “dolores, dolores, 
els torrons i els canelons es-
tan molt bons…” i què me’n 
dieu del sopar de gala de 
l’últim dia? parleu amb els 
més grans que això de fer 
de segurates els agrada 

molt, quin 
“show”!
ei, ei, ei, 
ei! Que ens 
estem allar-
gant molt i els 
nostres joves 
ja s’estan 
queixant… 
sí, sí, sí… ja 
sabem que 
vosaltres 
també sou 

uns cracs. nosaltres vam 
anar a la Rectoria de sant 
salvador de Bianya, una 
casa que durant tres dies va 
veure activitats de tots els 
colors. Què en voleu saber 
alguna? Que havíeu rodat 
mai una moneda de 5 
cèntims intentant atrapar-la 
en una forquilla? O havíeu 
intentat rebobinar una cinta 
de caset amb només un 
bolígraf?
però no només vam jugar 

a jocs originals i divertits, 
aquesta casa també ens 
va veure reflexionar sobre 
temes com: gènere o noves 
tecnologies.
i en aquestes sortides, 
l’assassí i l’assassí del 
poble mai poden faltar. 
però aquesta vegada nous 
personatges han aparegut, 
vigileu amb Madusa o amb 
l’unicorn!
i per acabar, fins i tot vam 
tenir temps de fer relaxació 
i de crear entre tots el túnel 
de les pors, les vam fer 
fora i vam acabar fent una 
de les coses que més ens 
agrada fer, abraçar-nos.
i doncs famílies, durant 
aquests tres dies en dues 
cases diferents, es respirava 
el mateix: molt d’amor.

Bon any nou amics i ami-
gues.
els i les monitores del cese

el mes de desembre vam participar, 
com ja és tradicional, a la Fira de 
nadal i vam col·laborar amb la 
Marató de tv3. a més, aprofitant 
la cercavila nadalenca i solidària, 
vam estrenar el “Ball dels capgros-
sos”, una peça escrita per la Raquel 
pujol i amb la coreografia ideada 
pels balladors. creiem que va ser 
un gran èxit i esperem que us agra-
dés. si voleu veure el vídeo, podeu 
entrar al canal de “Youtube” de la 
colla Gegantera.

al mes de gener hi han hagut 
canvis a la colla. s’ha acabat la 
legislatura actual i en comença una 
altra. Hem celebrat unes eleccions 
i ha sortit una nova junta que té 
moltes ganes de fer coses, nous 
projectes i agafa el relleu a la que 
hi havia fins ara, la qual donem 
les gràcies per estar al capdavant 
durant aquests 3 anys.

també hem començat la tempora-
da, i molt aviat: el diumenge 21 de 
gener al matí hem anat a la trobada 

dels companys d’anglès. sempre és 
un plaer poder anar a fer xerinola i 
portar la gresca als pobles veïns.

no us oblideu de seguir-nos per 
mantenir-vos informats a través de 
les xarxes socials (facebook, insta-
gram i twitter) i la pàgina web (on 
s’estan començant a gestar canvis 
per fer-la més “actual”...).

CoLLA gegANterA de CALdes

eNtitatS de CaldeS cultura ls
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el dia 26 de desembre, la coral 
cantaires de caldes vam organitzar 
el ja tradicional concert de sant 
esteve. les tres seccions vam oferir 
un programa escaient per les dates 
nadalenques en l’incomparable con-
text de la nostra església romànica. 
la sonoritat de la seva volta i l’eco 
dels seus antics murs volien fer del 

concert un altaveu per fer arribar 
l’escalf del nadal a tots aquells 
que, per les més diverses raons, 
no podien gaudir de la companyia 
dels seus familiars o amics. per les 
centenàries àbsides del nostre tem-
ple va ressonar, magnífic i potent, 
l’Al·leluia de Haendel, un clam 
per la joia i per la vida, un esclat 

de música. i un anhel, enlairant-se 
per l’esvelt campanar: l’esperit 
nadalenc de pau, d’amor i d’il·lusió 
amarant-se dels caldencs reunits 
sota el seu sostre mentre gaudíem 
de les nadales de tota la vida. 
petits, joves i grans, un concert i 
un poble: un sospir per l’esperança 
d’un món millor.

CorAL CANtAIres de CALdes

eNtitatS de CaldeS cultura ls - soc i a ls

el passat mes d’octubre 
vam organitzar una 
xerrada sobre el dol i la 
pèrdua,  amb   l’anna 
escudé, especialitzada en 
l’acompanyament emoci-
onal i en el procés del dol 
i la pèrdua, la xerrada 
va ser molt interessant, i 
també la participació dels 
i les assistents.

entre altres coses l’anna 
ens va explicar:

un dol és un procés, no 
un estat. en la nostra vida 
vivim molts dols.  com més 
normalitzats i visibles esti-
guin els nostres dols més 
fàcil serà fer els acompa-
nyaments.

en el procés del dol hi 
ha diverses fases, que no 
són sempre lineals.

Fase de xoc, de nega-

ció, de negociació, de rà-
bia, de tristesa i finalment 
d’acceptació.

el dol resolt és quan 
l’integrem, quan es viu el 
present i no en el passat, 
quan hi ha una accep-
tació. les pèrdues no es su-
peren sinó que s’integren.

en la nostra societat, la 
pèrdua és un tabú, vivim 
sempre d’esquenes a la 
mort i a la pèrdua, ens 
falta molta pedagogia a 
l’entorn de la pèrdua.

per acompanyar a una 
persona que viu un dol 
hauríem de:

respectar el temps de la 
persona,  escoltar sense 
jutjar, respectar els silencis, 
donar espai perquè pugui 
parlar de la seva pèrdua. 
no dir frases fetes, ni 
treure-li importància. si no 
es sap què dir, millor dir 
que no sé que dir, o  sento 
molt el que estàs passant, 
estic aquí pel que necessi-
tis, oferir ajuda logística, 
burocràcia, visites pacta-
des ...

Donem paraules al 
dolor.

La desgràcia que no 
parla,

      murmura en el fons 
del cor que no pot més,

fins que es trenca.
                                   

w. shakespeare.

XArXA de doNes de CALdes
El dol i la pèrdua

Concert de Sant Esteve 2017

6ª etapa camí de Sant Jaume de Caldes a Montserrat: de Vic a Estany
a principis de juny el club va rea-
litzar la sisena etapa del camí de 
sant Jaume, de caldes a Montserrat 
iniciat ja l’abril del 2016. la darre-
ra etapa, la novena, es completarà 
enguany arribant a Montserrat, 
abans de l’estiu.
de vic a estany són uns 22 quilò-
metres que es fan en unes 5 hores 
caminant, és del tot pedalable, i 
amb un desnivell de 500 metres. 
es deixa la comarca d’Osona i 
s’endinsa a la del Moianès. Ja sor-
tint de vic i vorejant el riu Mèder, 
només es troben dos petits pobles, 
sentfores molt a prop encara de 
vic, i més endavant santa eulàlia 
de Riuprimer. cal seguir després 
uns dos quilòmetres de la carretera 
de Muntanyola, poc transitada,  
que es deixa per seguir una pista 
sense asfaltar que s’endinsa al 
bosc, i en cinc quilòmetres enmig 
d’alzines i roures, arribem al poble 

d’estany. 
estany s’alça a la vora d’on hi 
havia un antic estany dessecat per 
evitar epidèmies. les cases del 
poble són de pedra, convertint-lo en 
un poble rural gairebé muntanyenc. 
És conegut pel monestir extraordina-
ri de santa Maria del segle X.
seguiu-nos a: 
www.clubexcursionistacaldesdema-
lavella.com
twitter: @malavellaxiruca    
instagram: @club_exc_malavella

CLUb eXCUrsIoNIstA

eNtitatS de CaldeS soc i a ls  -  e sport i Ves

el mes de desembre va co-
mençar amb força activitat 
a l’esplai. a més de totes 
les  programades diària-
ment, se’ns presentava la 
preparació de les activitats 
pensades per a la Marató 
de tv3 i el dinar del soci.

estava ja en marxa el 
sorteig d’un joc de tovallo-
les que li havien donat un 
toc de gràcia les persones 
que fan l’activitat de “pun-
tes”. Quedava preciós.

dia rere dia ens anaven 
arribant noves manualitats 
nadalenques per posar a la 
venda el dia 17 de desem-
bre. Manualitats fetes amb 
productes naturals: centres 
de taula, figuretes per a 
guarnir l’arbre, fundes 
nadalenques per a folrar 
les ampolles, tions.. tot fet 
amb un gust exquisit i amb 
molta il·lusió.

el resultat de tot aquest 
treball va tenir la seva 
compensació el diumenge 
de les parades nadalen-
ques. vam obtenir unes 
vendes, entre el sorteig de 
les tovalloles i els productes 
nadalencs, de 1.023€

el dimarts 19 de desem-
bre celebràvem al Restau-
rant « la nau » de la nos-
tra localitat el ja tradicional 
«dinar de nadal» amb 
una assistència gairebé de 
80 persones. vam comptar 
amb la presència del sr. 
salvador Balliu i Gemma 
alsina, batlle i regidora 
respectivament. els nens 
de p3, p4 i p5 de l’escola 
la Benaula ens van venir a 
cantar unes quantes nada-
les que van donar el toc de 
gràcia a la sobretaula. Feia 
goig veure’ls a tots plegats 
damunt de l’escenari. cal 

dir que ho varen fer molt i 
molt bé!

el grup de Ball en línia 
va fer una demostració 
amb les noves peces mu-
sicals que està treballant. 
tant els balladors com els 
altres assistents al dinar ho 
van gaudir de valent. la 
vetllada no s’hi va allargar 
gaire més ja que a continu-
ació moltes persones volien 
assistir al concert de l’esco-
la de Música de caldes.

el dimecres 20 vam tenir 
una xerrada a l’esplai: 
“Últimes voluntats”, a càr-
rec de dolors Garrusset i 
Rosa soler. es va parlar del 
document de voluntats anti-
cipades (dva) o testament 
vital, document amb el qual 
una persona, major d’edat, 
amb capacitat suficient i de 
manera lliure, expressa les 
instruccions que cal tenir 

en compte quan es trobi 
en una situació en què les 
circumstàncies que concor-
rin no li permetin expressar 
personalment la seva vo-
luntat. per tant, possibilita 
el coneixement per part del 
professionals sanitaris dels 
desigs i valors que puguin 
influir en les decisions assis-
tencials futures que afectin 
les persones malaltes quan 
no puguin decidir per si 
mateixes.

es va informar de l’app 
“la meva salut”. https://
lamevasalut.gencat.cat/

espLAI geNt grAN de CALdes 
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Ja hem arribat a la meitat de la 
temporada 2017-18, en primer 
lloc volem desitjar a tots el juga-
dors, tècnics i socis de la unió un 
molt bon any 2018, ple de salut i 
que pugueu fer realitat els vostres 
desitjos!
durant el mes de desembre, el club 
va participar a la marató de tv3 
que enguany tractava sobre les 
malalties infeccioses.  la recaptació 
de la rifa setmanal d’un dinar i un 
esmorzar gentilesa del restaurant 
Hostal esteba que va tenir lloc du-
rant el partit de 2a catalana entre 
la unió i la ue can Gibert  va anar 
destinada íntegrament a la Marató 
de tv3.
un altre esdeveniment que va 
organitzar la unió va ser la tradi-
cional Quina de nadal al casino 
municipal amb una gran assistència 
d’amics i amigues del club. va ser 
una tarda divertida i com és tradici-
onal tots els nens i nenes que varen 
voler van recitar el seu poema de 

nadal davant de tots els assistents a 
canvi d’un fuet i el cd del club.
tots els equips estan en plena 
competició en les seves respectives 
lligues, des de la Junta els hi dema-
nen que segueixin competint a tots 
els partits fins al final de temporada 
i que siguem dignes representants 
de la unió i del poble de caldes.
salut i futbol
la Junta directiva

en l’últim trimestre de 
l’any, el c.v. Joves cal-
des, té unes setmanes de 
molta activitat. els equips 
han estat immersos en 
l’important primera fase, 
on lluiten per entrar al 
difícil grup d’ascens. 
amb el sènior molt ben 
consolidat, cadet, juvenil i 
infantil segueixen treba-
llant per créixer de cares 
a la segona fase, al igual 
que el lleure. a la compe-

tició, també s’hi afegeix 
l’organització de la Quina 
solidaria de la Marató, 
on gràcies al poble de 
caldes es va assolir una 
gran recaptació, i també 
la Quina de sant esteve, 
a més del sopar de nadal 
i la patxanga nadalenca. 
aquestes activitats, tot i 
la feinada que porten, 
ens motiven i ajuden a fer 
poble i a fer club. 

per altra banda, durant 

les festes de nadal, la 
Federació organitza la 
competició de seleccions 
provincials, on el club a 
participat aportat les dues 
entrenadores del juvenil 
femení gironí, l’ariadna 
palahí i la núria Mas-
grau i les jugadores de 
l’infantil, Zaida navarro i 
laia Gonzàlez, les cadets  
estefi Rodríguez, Romina 
Martínez, a més de la Jú-
lia Garcia, que fou selec-
cionada per la competició 
final i les juvenils, Helena 
Guilayn i carla Gómez 
amb la Gemma luz també 
seleccionada. un bon re-
coneixement per la feina 
feta durant aquests anys 
per totes elles.

un cop reprenem la 
competició, els equips es 

centren a assolir els seus 
objectius. esperem que el 
nou 2018 ens porti a gau-
dir del vòlei i assolir molts 
èxits. i com sempre....us 
esperem al pavelló!

Ue CALdes

CLUb voLeI Joves de CALdes

eNtitatS de CaldeS esport i Ves

Estrenada la temporada de bàsquet 2017/2018

la Junta directiva del c.e. 
caldes està treballant in-
tensament en l’organització 
de la 12a edició del 3x3 
club esportiu caldes de 
Malavella, que se celebrarà 
el diumenge 18 de març de 
2018. 
Queda poc per la disputa de  
l’esdeveniment i des de la comissió 
organitzadora estem de ple en les 
tasques d’organització i cerca de 
patrocini i col·laboradors.
la novetat principal és que formem 
part del 1r Circuit 3x3 fCbQ per 
la promoció del 3x3 com a esport 
Olímpic el 2020, que es presenta 
dilluns 22 en roda de premsa als 
mitjans (tv, ràdio, premsa..). un 
gran èxit i reconeixement per a tota 
la família del club i el poble de Cal-
des de Malavella. podeu consultar 
el web 3x3.basquetcatala.cat  

seguim amb el compromís de seat 
pROautO com a patrocinador 
principal, i de la majoria de patro-
cinadors. 
atès la rellevància que pren el 3x3 
en la dinàmica local del poble, més 
ara com a prova del circuit 3X3, 
creix la necessitat d’envoltar-nos 
de molts voluntaris i col·laboradors 
per a garantir l’èxit del mateix. per 
aquest motiu us demanem la vostra 
col·laboració com a voluntaris el 
cap de setmana del 16 al 18 de 
març.
sense el suport de jugadors, 
famílies i simpatitzants és im-

possible assumir aquests projectes.

la Junta directiva
caldes de Malavella, gener de 
2018

Ce CALdes de mALAveLLA

eNtitatS de CaldeS esport i Ves

Comunicat del torneig:

voLs 
ANUNCIAr-te 
A LA revIstA 
mUNICIpAL 
AQUAe I A 
LA ràdIo 
mUNICIpAL 
CALdesFm? 

envia un correu electrònic a:
cbarcelo@caldesdemalavella.cat o de-
mana per la Carme barceló a les oficines 
d’atenció ciutadana de l’ajuntament

Fes-te veure i 
fes-te sentir!
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el pixallit
Taraxacum officinals
TexT i imaTges > AnnA llAndRich i MARgARidA VilA

Hi ha moltes plantes que anomenem pixallit, un 
munt de flors de color groc que proliferen per 
prats i ruderals, però el pixallit que en diríem 
autèntic és el que també s’anomena dent de lleó, 
xicoia, i un munt d’altres noms.

El nom tot i que sembla una mica despectiu li 
és escaient, fa referència a les seves propietats 
diürètiques. A aquesta planta se li atribueixen 
un munt de propietats curatives, digestives, 
laxants suaus, fins i tot el seu làtex lletós es feia 
servir per repel·lir el mosquits i curar berru-
gues. El seu contingut en ferro i calci és superi-
or al dels espinacs.

També ha estat sempre coneguda a arreu 
d’Europa com a planta comestible: les arrels, 
les fulles, els capolls, les flors, es mengen en 
amanides, cuites crues, per fer confitures, i fins 
i tot vi.

Podríem dir que del pixallits, com del porc, se 
n’aprofita tot, i a més és bonica!

Flora F lors  de  ca ldes

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

compra’l a
:

O�cina de Turis
me

25 eur.

Nº 3 i nº 4, roure i 
suro de Cal Fesoler 
TexT > AntOni MAS

Sortirem de davant de l’Església, amb direcció a Sant 
Maurici. A dalt de la pujada trobarem l’indicador que 
marca el camí de l’ermita, cap a la dreta, però nosaltres 
seguirem de dret. Al cap de poc, deixarem a ca l’Ayats a 
la dreta i, més amunt, un parell de cases més a l’esquerra, 
fins arribar a cal Fesoler. Seguirem pel camí que baixa 
fins a la riera que hi ha sota el mas i, just després de tra-
vessar-la, a la dreta, trobarem el roure en qüestió. 

Al peu del roure, s’inicia un camí poc fressat que, en 
principi, segueix la riera, per de seguida decantar un xic 
a l’esquerra. Deixarem un trencant a la dreta que ens tor-
naria baixar a la riera i, poc després, també a la dreta, ja 
trobarem el suro. Cal que ens hi fixem perquè està un xic 
emboscat.

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

Flora arBres  de  ca ldes

Ubicació del roure i del suro de Cal Fesoler
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CoNSellS Farmacèut i c

neteja
raspallat
•	 Ens raspallarem les dents amb pasta dentífrica amb 

fluor, després de cada àpat durant un mínim de 3 
minuts. Es posa la pasta sobre el raspall, en sec, i es 
frega de manera que inclogui la geniva i la dent. Els 
moviments són verticals partint sempre de la geni-
va. En la zona de contacte de les dents el moviment 
és horitzontal, de davant cap a darrera i a l’inrevés. 
No oblidar la part lingual de les dents!

•	 En principi, un raspall de duresa mitjana és sufici-
ent i convé renovar-lo cada 3 mesos.

•	 La llengua també s’ha de netejar, raspallant-la o 
amb netejadors linguals.

•	 El raspall elèctric és aconsellable perquè és més 
efectiu que el manual ja que el seu moviment és 
més eficient.

•	 Fil dental: és molt important passar-lo una vegada 
al dia com a mínim ja que el raspall no pot arribar 
a tots els racons. Raspallets interdentals: si l’espai 
interdental és gran és millor fer servir els raspallets. 

•	 Col·lutori:  n’hi ha de moltes composicions que 
s’adeqüen a cada cas i poden complementar la hi-
giene. Deixarem els que porten Clorhexidina per 
quan el dentista ho indiqui i utilitzarem només els 
que no contenen alcohol.

•	 S’utilitza després del raspallat mantenint-lo uns 30-
60 segons per la boca sense empassar-se’l.

Pròtesi: 
•	 Esbandir-la després de cada menjar.
•	 Raspallar-la una vegada al dia.
•	 Netejar-la amb productes específics una vegada a 

la setmana.
•	 Implants, pròtesis fixes, cirurgia i ortodòncia: s’ha 

de tenir una cura especial existint productes per a 
cada cas.

Hàbits saludables
•	 És important consumir menys sucres i àcids i fer 

una alimentació equilibrada per disminuir el risc 
de càries. Les fruites i verdures protegeixen contra 
el càncer bucal.

•	 No fumar i reduir el consum d’alcohol al màxim 
disminueix el risc de patir càncer i altres malalties.

altRes situaCions
•	 Embaràs: És important fer una revisió odontològi-

ca al inici de l’embaràs on és freqüent la hipertrofia 
gingival i sagnats.

•	 Infància: A la Sanitat Pública, existeixen programes 
de detecció precoç i prevenció de càries per als nens 
en els quals val la pena participar-hi si el pediatra 
o els dentistes que van a les escoles ho recomanen.

•	 recordar que la concentració de Fluor no ha de 
ser igual per a totes les edats i és convenient utilit-
zar productes adequats a cadascuna.

Cal estaR aleRta si  obseRven:
•	 sagnat: generalment és indicatiu d’una gingivitis 

que podria complicar-se a periodontitis. Aquesta, 
podria produir mobilitat dental i pèrdua de dents.

•	 sensibilitat al fred o dolços
•	 Aftes cròniques: si duren més de 15 dies.
•	 Dolor

visita als pRofessionals:
És convenient una visita al dentista un cop l’any.
A la farmàcia us podem aconsellar el més adequat per 
al vostre cas.

FArmàCIA XèNIA pLANAs
Ctra Llagostera 29
17455 Caldes de Malavella
info@farmaciaxeniaplanas.com

Tel i fax. 972 47 11 10

Higiene bucodental
la higiene adequada de la boca és una part molt important dels nostres hàbits 
diaris per a mantenir la nostra salut.

A destacar:
aquest és un  plat  tradicionalment 
cuinat per Quaresma, quan abans,  
és  feia  abstinència de menjar 
carn, considerada com un  aliment 
car, i en canvi en aquells temps el 
bacallà era un producte molt barat.

Ingredients:
•	 4 talls de bacallà dessalat
•	 4 ous
•	 400 gr. cigrons cuits (millor 

amb aigua de caldes)
•	 30 gr. de pinyons
•	 50 gr. panses de corint
•	 10 gr. ametlles  torrades
•	 1 ceba tendra
•	 2 tomates madurs
•	 1 gra d’all
•	 oli d´oliva
•	 sal
•	 farina 
•	 julivert

Preparació: 
primer cal enfarinar els talls de 
bacallà i fregir-los en l´oli 2 minuts 
i treure´ls. en aquest oli posar la 
ceba picada, coure-la i després la 
tomata ratllada, sofregir-lo i afegir 
els cigrons ja cuits.
Fem una picada amb l´all, el juli-
vert, les ametlles i el  suc  de coure 
els cigrons. un cop feta, l’afegim a 
la cassola, també les panses i els 
pinyons. tot pelgar ha de coure 3 
minuts.
Fem bullir els ous  amb  aigua i sal 
uns 10 minuts, fins que siguin durs, 
els pelem i els partim per la meitat.
afegirem a la cassola els  talls de 
bacallà i els ous durs, ho farem 
coure tot plegat i ja ho tenim!

Curiositats del bacallà: 
“ tallar el bacallà”, frase  que  
emprem  quan  volem  dir que algú 
domina la situació, que dirigeix, 
que mana, vaja!

5 Lletres
aràbic
Obaga
pàbul
abril
Xusma
Obsés

4 lletres
lira
Racó
ebri

3 Lletres
Oca
tal
ara
poc
cel
icO
Bar
eso

PaSSatemPS passatemps  i  cu ina

passatemps Per: Feluca díaz

bacallà de quaresma 
TexT > JOSEP cAStillO FERnándEz

7 lletres
Obcecat 
abacial
pratenc
cabdill
emmelar
                               

6 Lletres
trufes
italià
abàsia
consol
Rebava
Roassa
Batlle
creslo
Òrgans
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La fotografia final
Autora: Mercè Barnadas. neu al Jardí d’en pere vidal el matí de la nevada (8 de febrer del 2018)

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

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

tel. 972 47 00 05
www.caldesdemalavella.cat


