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L'aigua ha estat i serà segurament tema de conversa en els pro-
pers anys. Estem en un país mediterrani i com diu Raimon, “en el
meu país, el temps no sap ploure”. Podem passar d'un període de
sequera a un altre de pluges torrencials. Això ha passat sempre
però a Catalunya hi ha altres variants que estan afectant la dispo-
nibilitat d'aigua com és el creixement de la població o l'augment
dels usos que se'n fa. Tot sense oblidar les conseqüències del canvi
climàtic que sembla que estem afrontant.

Les conseqüències pràctiques d'aquests anys que duem de seque-
ra és que Caldes ha entrat des del 15 de febrer en la fase d'excep-
cionalitat 2 del Decret de sequera que prohibeix l'ús d'aigua de
boca pel rec de jardins, horts, zones verdes, carrers i voreres,
omplir piscines, estanys fonts i rentar amb mànega els vehicles. És
cert que aquestes són mesures excepcionals i que si plou es poden
aixecar i no deixa de ser veritat que estan més aviat enfocades a
solucionar el problema que tenen les zones més poblades del país
més que a pal·liar un problema de Caldes ja que aquí tenim de
moment prou aigua (tot i que també tenim problemes de qualitat
lligats amb la baixada dels nivells freàtics). Això però no treu que
sigui bo que des del nostre municipi anem canviant de mica en
mica d'hàbits i que adquirim una nova cultura de l'aigua

Tots ens hi hem d'implicar: L'administració pública regulant el con-
sum d'aigua i fomentant-ne el bon ús; el sector agrícola, industrial
i de serveis, optimitzant al màxim la utilització d'aquest bé tant
preuat i l'usuari domèstic, prenent les mesures estalviar-ne al
màxim. Fa massa temps que fem un ús abusiu de l'aigua com si es
tractés d'un bé inesgotable. La màxima de no consumir més del
que necessitem és vàlida en molts aspectes, també en l'aigua.

En aquest número farem una anàlisi des de diferents vessants
sobre l'aigua i el consum que se'n fa. Esperem que serveixi com a
reflexió perquè entre tots aprenguem a valorar i aprofitar un bé tant
preuat com és l'aigua.
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aigua està en
boca de tothom
des de fa uns
mesos.

Arrosseguem uns anys de
sequera i els pantans
estan registrant capaci-
tats d'aigua preocupants
que afecten l'àrea metro-
politana de Barcelona i,
de retruc, altres zones
que depenen també de
l'abastament de l'aigua
d'embassaments. Des de
l'Aquae fem un repàs de
diversos sectors que hi
tenen coses a dir amb
l'objectiu de tenir una
visió global de la situa-
ció de l'aigua a Caldes

AIGUA: Pendents del cel, 
pendent del seny

Col·labora:

L’

actualitat

Albert Torrent i Feluca Díaz

LLeess  ddaaddeess
L'empresa subministradora de l'aigua a Caldes, Proveïments d'Aigua SA - Girona SA , U.T.E,  ens
ha facilitat les dades de consum de la xarxa pública per zones i per comptador (cal tenir en
compte que un comptador representa aproximadament 4 persones en zones residencials i urba-
nitzacions i 3 en zones urbanes). Incloem dades del nucli, de Can Carbonell, del Llac del Cigne i
d'Aigües Bones ja que Can Solà Gros II està en fase de contractació de l'empresa Prodaisa per
encàrrec de l'Ajuntament, i del Turist Club no es disposen de dades ja que la primera facturació
ha estat la d'aquest darrer primer trimestre.

El jardí que l'Ajuntament ha reformat entre el carrer de Girona i la plaça de l'Amical Mathausen



3.- Omplir piscines, estanys i fonts,
privats o públics.
4.- Rentat en mànega de tota classe
de vehicles exceptuant les empreses
dedicades a aquesta activitat.

Analitzant els usos de l'aigua, Vehí
explica que el consum exagerat d'ai-
gua d'ús domèstic ve sobretot, per
una banda, del reg de jardins i per
l'altre, de les piscines. Sobre el pri-
mer cas, Montse Vehí suggereix que

es vagin canviant les
espècies que requerei-
xen més aigua per d'al-
tres d'autòctones del
nostre clima mediterra-
ni. En aquest sentit, el
març es va fer un curs
de jardineria de plantes
resistents a la falta d'ai-
gua (en parlem en
aquest reportatge).
Sobre les piscines, la
recomanació és, en cas
de tenir-ne, “omplir-la
amb aigua no potable

amb una cisterna o bé fer servir
aigua tractada amb sals que es pot
fer servir durant 3 temporades”.

Pel que fa al consum d'aigua d'em-
preses i pagesos, Montse Vehí explica
que fan servir pous propis que estan
regulats per l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA). Malgrat tot,
l'Ajuntament s'ha posat en contacte
amb diversos empresaris demanant-
los moderació en el consum d'aigua.

Pel que fa al futur, l'Ajuntament té
un projecte pel qual ja ha demanat
subvenció i que preveu construir
una planta potabilitzadora que
tracti l'aigua en el cas que els
nivells d'arsènic i de fluor la facin
no apta per al consum de boca. A
llarg termini el consistori tampoc
no descarta fer la connexió amb
l'embassament del Pasteral que
serviria fer-ne ús durant la tardor,
hivern i primavera i permetre així
recarregar els aqüífers de Caldes
de cara a l'estiu. Respecte al Pla
General, Montse Vehí apunta que
es preveu que la població no creixi
si no és amb aigua assegurada. 

Per altra banda, en la línia de sen-
sibilització de la població,
l'Ajuntament ha convocat el Premi
Medi Ambient, que vol fomentar les
pràctiques respectuoses amb el
nostre entorn i que en l'edició de
2008 premiarà precisament les
pràctiques més sostenibles en els
jardins particulars.

5aeae4

aiguaactualitat

L'administració pública és la pri-
mera que ha de predicar amb l'e-
xemple en qüestions com l'aigua.
Parlem amb la Regidora de Medi
Ambient, Montse Vehí, que ens
explica les mesures que està pre-
nent l'Ajuntament per estalviar-ne,
per conscienciar la població i per
vetllar que no se'n malgasti. Vehí
explica que l'Ajuntament ja va
prendre mesures d'estalvi durant
el període des de l'any passat quan
el grau d'excepcionalitat era 1.
Concretament es va preveure de
deixar de regar la gespa en alguns
dels parcs i jardins i introduir-hi
progressivament plantes resistents
a la sequera, pedres i altres ele-
ments decoratius.

Amb l'entrada en vigència del nivell
2 d'excepcionalitat, l'Ajuntament,
segons explica Montse Vehí, conti-
nua amb la política de fer jardins
amb menys requeriments d'aigua i
ara els rega amb aigua no potable.
Pel que fa a la piscina, el consisto-
ri n'aprofitarà l'aigua de la tempo-

rada passada per a rec de jardins
públics. Vehí explica que Sanitat
obliga a fer uns tractament amb la
piscina seca al començament de
cada temporada per la qual cosa
s'ha de buidar. L'aigua que es farà
servir per omplir la piscina serà la
d'uns pous municipals que hi ha a
la zona esportiva. 

El nivell 2 d'excepcionalitat implica
que la Generalitat prohibeix l'ús d'ai-
gua de boca per a diversos usos
(vegeu el requadre) i que

l'Ajuntament ha de procurar de fer
complir. Amb aquesta intenció, el ple
municipal va modificar l'ordenança
de l'aigua que ara preveu sancionar
les persones que no compleixin el
decret. La regidora aclareix que l'ob-
jectiu és que no calgui arribar a l'ex-
trem de la sanció i que la majoria de
la població compleix el decret però
afegeix que l'ordenança servirà per
controlar una minoria de malgasta-
dors que ens perjudiquen”. A part
d'aplicar sancions, Vehí explica que
la voluntat de l'equip de govern és
gravar especialment el tercer tram
de consum d'aigua, el corresponent
a les famílies que tenen un consum
exagerat d'aigua.

Prohibicions que imposa el nivell 2
d'excepcionalitat  del decret de la
sequera
1.- Rec de jardins, prats, horts,
zones verdes i esportives, de
caràcter públic o privat.
2.- Rec o baldeig de vials, carrers,
sendes o voreres de caràcter públic
o privat.

De les dades en podem treure
dues conclusions clares:
-Durant l'hivern, no hi ha gaire
diferència de consum entre el nucli
i les urbanitzacions d'Aigües Bones

i el Llac del Cigne
però en canvi si
s'aprecia una con-
siderable diferèn-
cia entre aquestes
zones i la urbanit-
zació de Can
Carbonell durant
l'estiu.

-On si es constata
un augment del
consum d'aigua si
comparem les
dades, és durant el
trimestre  de l'es-

tiu. Malgrat tot, veiem com en el
nucli, a Aigües Bones i el Llac del
Cigne la quantitat d'aigua consumi-
da aproximadament es dobla, quan
a Can Carbonell es quintuplica. En

xifres generals, a tot el municipi de
Caldes de Malavella passem dels
889.000 litres consumits per dia a
l'hivern als 2.305.000 litres a l'estiu.

Segons ens expliquen des de
Prodaisa mateix, la diferència de
consum entre estiu i hivern s'apre-
cia perfectament en l'estadística
diària: a l'estiu, el consum es dis-
para a les 6 del matí  i a última hora
(dutxa, reg de jardins…). En canvi,
durant l'hivern, el gruix del consum
d'aigua es concentra a les hores
centrals del dia.

Malgrat tot, cal pensar que les xifres
de l'estiu d'enguany baixaran ja que
el decret de sequera hauria d'incidir
en el consum d'aigua de la xarxa
pública d'abastament d'aigua.

Nucli Caldes de Malavella
2007 Jul-Ago-Set 594 1.452     409
2008 Gen-Feb-Mar 358 1.454     246

Llac del Cigne
2007 Jul-Ago-Set 274 555     493
2008 Gen-Feb-Mar 119 549     216
Can Carbonell
2007 Jul-Ago-Set 404 415     973
2008 Gen-Feb-Mar 86 411     209
Aigües Bones
2007 Jul-Ago-Set 18 427     430
2008 Gen-Feb-Mar 95 434     218

Any            Període m3/dia Comptadors       m3/dia per 
registrats comptador

Total d'aigua consumida al dia durant l'estiu de 2007 2.305m3
Total d'aigua consumida al dia durant l'hivern de 2008 889m3

MONTSE VEHÍ, REGIDORA DE MEDI AMBIENT: “La majoria
de la població compleix el decret”

L'empresa subministradora d'aigua
com a tal, també té coses a dir-hi. El
director de Prodaisa Àngel Dutras,
assegura que una de les claus de la
situació és que “el valor que es dóna
a l'aigua és el de la gestió però a
l'aigua en sí no se n'hi dóna”.

Dutras afirma que “la tarifa de  l'ai-
gua  ha de ser suficient per inclou-
re'n el càrrec i finançar-ne les
inversions necessàries” i està con-
vençut que l'administració pública
anirà en aquesta línia en els pro-
pers anys.

Sobre l'aplicació del Decret de la
sequera, Dutras el considera exage-
rat: “no es pot tractar tot Catalunya
igual. A Caldes, per exemple, no hi ha
problemes de subministrament d'ai-

gua”. Tot i que creu encertat que
s'actuï en solidaritat amb l'àrea
metropolitana de Barcelona, des-

aprova a l'administració en conside-
rar que l'abastament d'aigua de
Barcelona i rodalies continua depe-

L'EMPRESA SUBMINISTRADORA: “l'aigua té el valor de
la seva pròpia gestió”

A la dreta, Àngel Dutras, director de Prodaisa i a l'esquerra,  Jordi Pardo, responsable de cap-
tació i tractament

El jardí que l'Ajuntament ha reformat entre el carrer de
Girona i la plaça de l'Amical Mathausen

Montse Vehí, Regidora de Medi Ambient
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nent de Sau i de la Baells quan
s'haurien pogut endegar moltes
altres accions per no dependre
només d'aquesta aigua. 

També considera desproporciona-
des les sancions que es preveuen
aplicar als particulars per consums
excessius d'aigua i pensa que la
saturació d'informació del proble-
ma de la sequera en els mitjans de
comunicació pot haver generat en
la població una “síndrome de cul-
pabilitat hídrica”. 

Com a empresa subministradora,
explica que en els darrers anys
s'ha fet un avanç important en l'es-
talvi d'aigua: “des del 1998 fins ara
hi ha hagut un descens en el con-
sum de l'aigua per persona del
23,5%. Tot això sense fer gaire res
més que tenint electrodomèstics,

cisternes de vàter, airejadors...
més eficients amb l'aigua”.

Dutras i el cap d'explotació, Jordi
Pardo, expliquen que l'empresa
procura gestionar l'aigua amb el
màxim d'eficiència possible i que
disposen d'un sistema de control
automàtic que es va actualitzant
cada segon en el qual poden veure
els nivells dels dipòsits així com la
sortida i l'entrada que hi ha en cada
moment. 

També tenen dades sobre l'entrada
d'aigua des dels pous. El sistema
informàtic disposa d'una alarma
que avisa en cas que es detecti
alguna anomalia que faci preveure
algun excés en el volum d'aigua
subministrada.

Dutras explica que el sistema de

control juntament amb la brigada
de l'empresa permeten actuar amb
rapidesa i reparar els problemes
que sorgeixen.També es planteja si
té gaire sentit l'esforç que es fa per
potabilitzar l'aigua de la xarxa
pública quan només una petita part
es destina a aigua de boca , i apun-
ta que en un futur, el més raonable
seria que les xarxes de distribució
separessin l'aigua potable de la
sanitàriament permissible 

Àngel Dutras percep que des de
l'Ajuntament de Caldes hi ha una
sensibilitat especial per estar al dia
en qüestió d'aigua, sobretot en
temes d'estalvi, planificació i infor-
mació a la població . En aquest sen-
tit explica que està a punt d'aplicar-
se un pla director que preveu les
actuacions a fer en la xarxa pública
d'aigua en els propers 20 anys. 

LA VISIÓ DELS TÈCNICS: A Caldes, d'aigua no en falta,
el problema és el mal ús que se'n fa”

DV Serveis Tècnics és una empresa
que entre altres activitats fa audito-
ries ambientals i que es va encarre-
gar de redactar el PALS (Pla d'Acció
Local per a la Sostenibilitat) de
Caldes. Parlem amb en Josep Maria
Dilmé, que ens dóna alguna de les
claus per entendre la situació. Les
seves premisses són, per una
banda, que d'aigua a Caldes no en
falta però que, per l'altra banda,
convé no malgastar-la. El problema,
segons Dilmé, és “el mal ús que
se'n fa. Ens pensem que no val res”.

Dilmé explica que “a Caldes hi ha
aigua suficient per satisfer les
necessitats bàsiques  de les perso-
nes  i més que en trobaríem si fés-
sim nous pous”. Ara bé, observa
que el reg de jardins i piscines
s'endú molta aigua. Per altra
banda, és del parer que l'agricultu-
ra, una gran consumidora d'aigua,
hauria de fer un replantejament:
“paradoxalment, les subvencions
agrícoles fins fa poc primaven els

cultius intensius de regadiu sobre
el secà. Ara per sort, la política es
va reorientant”. 

En el sector empresarial i de ser-
veis, aposta per un control més
gran del consum d'aigua i de les
mesures d'estalvi per part de les

plantes embotelladores i del camp
de golf i es planteja si no seria més
raonable que l'aigua de la depura-
dora es destinés a altres usos “més
necessaris” que no fossin les d'a-
questa instal·lació esportiva. 

De les administracions, demana
una política de facturació de rebuts
que penalitzi més els usos que es
consideren per sobre del que és
raonable, un major control de l'ai-
gua de pous que no passa per la
xarxa pública, molts dels quals no
estan legalitzats i una política més
estricta en l'ús que es fa de l'aigua
sobretot en l'agricultura, indústria i
serveis. I pel que fa a l'ús privat, és
de l'opinió que cal abandonar la
idea dels jardins amb plantes que
requereixen de molta aigua i de
piscines privades.

Per últim, Dilmé considera que l'a-
plicació del Decret de Sequera és
“una mica exagerat per Caldes” però
ho troba bé si és una mesura que
s'aplica a tot arreu. De totes mane-
res, si bé no considera que falti
aigua, sí que apunta que “quan els
nivells freàtics baixen massa com
havia passat abans de les últimes
pluges a Caldes tenim un problema
de concentració d'arsènic i fluor”. 

Per Feluca Díaz

LA XEROJARDINERIA
Una aposta pels jardins sostenibles

Durant els dissabtes 8 i 15 de març, la regidoria de Medi Ambient i l'empresa caldenca
Verd Àngel, varen organitzar el curset Introducció a la jardineria ecològica i sostenible. Els
experts varen obrir els ulls de tots els presents a aquesta nova manera de fer jardins que es
coneix com a “xerojardineria”. 

Jardí amb necessitat de cura i molta aigua El mateix jardí, ara, sense necessitat de manteniment

a xerojardineria estudia les
necessitats específiques de cada
jardí que es pretén fer i mira d'a-

daptar-lo al tipus de sòl que es té, a la
quantitat de terreny que es vol enjar-
dinar o a la utilitat que se li vol donar.
Ens ensenya a no fer un jardí “a la
carta” poc o gens adequat al terreny i
el clima que tenim. Per la qual cosa és
imprescindible començar a pensar en
fer servir flora autòctona. 

Per altra banda, la xerojardineria
també desmenteix el tòpic de les
grans podes i defensa el creixement
natural de l'arbre o de la planta.
Com a molt, en segons quins casos,
accepta petites podes, sempre con-
trolades i depenent del tipus de
planta. Tanmateix, no necessita
gaire feina manual ni mecànica per
a mantenir el jardí, la qual cosa no
deixa de ser un gran avantatge que
molta gent segur que agraeix. 

El més important, però, de la xero-
jardineria és poder gaudir d'un jardí
sec (xero). És a dir, un jardí que no
necessita pràcticament gens d'ai-
gua per mantenir-lo. Aquesta
característica, amb els problemes
de sequera que estem patint avui en
dia, és la millor de les notícies que

es poden rebre: un jardí ecològic i
adaptat a les greus mancances que
hi ha d'aquest element. 

ELS MILLORS CONSELLS DE LA
XEROJARDINERIA:

-Fer servir el “mulching”.
Consisteix en crear una capa orgà-
nica damunt del terra com ara l'es-
corça, palla, serradures, entre
altres... Es una de les pràctiques
més beneficioses per l'estalvi d'ai-
gua ja que evita la formació de la
crosta del terra seca de tal manera
que absorbeix millor l'aigua de la
pluja. No només estalvia aigua,
també estalvia feina, creixen menys
males herbes i evita haver de llau-
rar el terra. 
-S'ha de conèixer la necessitat de
cada planta i en cada moment de
l'any. Quasi tots els problemes de les
plantes vénen ocasionades per l'ex-
cés d'aigua. Regar massa provoca
l'asfixia radicular i putrefacció de les
arrels. A més, creixen més males
herbes.
-S'ha de conèixer la textura de cada
terreny ja que els sòls argilosos  i els
sorrencs no es reguen igual.
-Es pot i s'ha d'acostumar el jardí a
rebre poca aigua, d'una manera pro-

gressiva, esperant que el sòl es
quedi moderadament sec. Això esti-
mula que les arrels busquin l'aigua i
es desenvolupin millor, fent-se mica
en mica, resistents a la sequera.
-Si s'ha de regar, fer-ho pel matí
ben aviat o al vespre, però mai en
ple sol. El sol fa que l'aigua s'evapo-
ri de seguida i fa un “efecte lupa”
que crema la planta. En quant a la
gespa, convé deixar-la llarga, així
s'afavoreix el seu enduriment i una
major resistència a plagues, fongs i
a la sequera donat que desenvolupa
arrels més profundes.
-La construcció d'un estany o d'una
petita bassa pot servir per aprofitar
l'aigua de la pluja. Així com la reuti-
lització de l'aigua que sovint llan-
cem sense pensar-hi.
-Per millorar la penetració de l'ai-
gua cal evitar la compactació del
terra punxant-la, fins a uns 7 cm., al
menys un cop amb any. 

L

Josep Maria Dilmé, de DV Serveis tècnics
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EEllss  ccaallddeennccss  hhii  ddiiuueenn  llaa  sseevvaa.... ..

Joan Sánchez
“Nosaltres quan ens dutxem

posem una galleda per recollir
l'aigua. Procurem que la mai-
nada tanqui l'aixeta mentre es

renta les dents. Estem pen-
sant en comprar un dipòsit de
plàstic decoratiu que permeti

aprofitar l'aigua de la pluja per
regar el jardí i utilitzar sorra
enlloc de gespa. També hem

baixat la pressió de l'aixeta
perquè no en surti tanta”.

Cristina Coll
“A casa tenim una ampolla

dins de la cisterna del vàter.
Omplim l'assecadora i el ren-

tavaixelles al màxim i fem
servir aigua embotellada. Ens

dutxem de pressa i tanquem
l'aixeta quan no fem servir

l'aigua. Prenem aquestes
mesures no només per la

sequera sinó per estalviar en
la factura de l'aigua”.

Pere Oliveras
“Nosaltres hem deixat de regar
el jardí perquè hi tenim plantes

resistents a la sequera. Hem
rebaixat el cabal de l'aixeta
d'entrada i hem regulat les

boies de la cisterna del vàter
perquè no s'ompli fins a tant.

També hem posat filtres a les
aixetes per reduir-ne el cabal. I

no fem servir la banyera”.

Maria Xirgo
“Hem posat una ampolla de
litre i una altra de mig a la
cisterna del vàter vell. En el
nou tenim un botó per deixar
més aigua i un altre per dei-
xar-ne anar menys. Arran
d'una rebentada, vam baixar
la pressió a més de la meitat.
Omplim al màxim la màquina
de rentar i en general tenim
cura amb l'ús de l'aigua.

Jordi Figueras
“Els vàters de casa tenen dos
botons, fem servir el renta-
plats cada dos dies i no dei-
xem l'aixeta oberta sense fer-
ne servir l'aigua. Això són
coses que hem fet sempre”.

Ester Barnés
“Quan ens rentem les dents
ho fem amb l'aixeta tanca-
da, fem servir els rentaplats
i la rentadora plens i tenim
un difusor a l'aixeta de la
cuina, que és la que fem
servir més”.

aigua

Quines mesures preneu a casa per l'estalvi d'aigua?

De tot el que hem vist en podem con-
cloure que hi ha la percepció força
estesa que l'aigua és un bé escàs
que cal estalviar. El ciutadà que usa
aigua de xarxa n'està força conscien-
ciat i té com a control el comptador
d'aigua i un decret que l'obliga a
complir-lo. Una altra qüestió són els
particulars, empresaris i pagesos
que fan ús de pous privats. Si bé és

cert que l'ACA dóna la concessió per
a fer-ne ús, també és veritat que
molt pous no estan legalitzats. I en
tot cas, seria bo reflexionar sobre si
l'empresa i l'agricultura estan sot-
mesos a la mateixa pressió a què
estem sotmesos els ciutadans.
L'aigua és un bé de la humanitat i no
s'hi val a fer distincions entre aigua
d'ús públic i d'ús privat. 

Per altra banda, si bé és cert que la
situació a Caldes no és tant delica-
da com en la de l'àrea metropolita-
na de Barcelona, no deixa de ser
veritat que és responsabilitat de
tots fer-ne un ús racional, en falti
poca, molta o gens. Per convenièn-
cia però també per racionalitat.

FESTA MAJOR 2008
El temps passa molt ràpid!
Pràcticament ja tenim l’estiu
aquí i amb ell, la Festa Major!
Ens adrecem a tots els caldencs i
caldenques per tal d’animar-vos
a col·laborar amb nosaltres i
poder tirar endavant la festa de
tots!
Volem que tothom tingui cabuda
dins la nostra Festa Major, per

això hi ha un munt d’activitats
per a joves, nens i adults!
Anima’t i participa-hi activament;
servint a la barra, ajudant-nos a

realitzar activitats... i sobretot
sentint-la i gaudint-ne com mai!
Tothom hi és convidat!
La nostra festa, gaudeix d’una
bona popularitat i cada cop més
gent s’anima a venir-hi. Sense el
suport dels col·laboradors, rea-
litzar aquesta tasca ens seria
molt difícil. 

Els joves intrèpids us
donen les gràcies i us 

animen a participar-hi!

PGA GOLF DE CATALUNYA
“Som un camp de golf exemplar en

quant a l’aigua”

uan parlem d’estalvi d’aigua
sovint ens vénen al cap els
camps de golf.

El consum d’aigua d’aquestes ins-
tal·lacions és elevat tot i que des

del camp de golf de Caldes volen
matisar aquest concepte. Agustín
García, manager general del PGA
Golf de Catalunya explica que “som
un camp de golf exemplar a
Catalunya perquè vam fer servir
aigua reciclada fa 10 anys quan
l’administració no hi obligava. Som
els primers interessats en fer un

projecte sostenible perquè hem de
pagar l’aigua que fem servir i per-
què estem identificats amb el medi
ambient”.

Agustín García explica que el camp
fa servir cada dia entre 800.000 i
900.000 litres d’aigua. Aquesta
aigua prové de la depuradora de
Caldes, que s’emmagatzema en
una bassa d’emmagatzematge que
hi ha entre el camí de Sant Sebastià
i la N-II i que té una capacitat de
170.000.000 de litres d’aigua.
García explica que “per regar el
camp fem servir una aigua que
prové de la depuradora municipal i
que no és apta per a l’ús de boca, la
millorem i la clorem. També ens
proveïm de les basses que tenim en
el mateix camp, que recull l’aigua
de pluja i també en rep de l’estany
d’emmagatzematge”. També mati-
sa que “garantim un cabal ecològic
de 10 litres per segon que van a la
riera de Santa Maria“.

Agustín Martín explica les mesures
d’eficiència que fa servir el golf
juntament amb el cap de manteni-
ment del camp, David Bataller:

“Tenim un sistema de reg
intel·ligent que va lligat amb una
estació meteorològica que ens
transmet dades sobre temperatura
i humitat. D’aquesta manera som
capaços de regar cada 20 m2 en
funció de les necessitats de cada
espai perquè cal tenir en compte
que hi ha zones més exposades al
sol, al vent...” Expliquen que la
temporada d’estiu (entre juny i mit-
jan agost) “el que fem és sobreviu-
re i reduïm la superfície de camp
practicable”.

Martín explica que és partidari dels
golfs “si són sostenibles” i atribueix
la mala fama que tenen a la falta
d’informació: “Segurament no hem
sabut transmetre el que fer”, diu.

Q

Ángel Martín, general manager del PGA Golf
de Catalunya i David Bataller, cap de mante-
niment del camp

La bassa que el camp de golf té entre la N-II
i el camí de Sant Sebastià
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EL CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 
Critica el tractament dels mitjans de

comunicació en el cas d'Esperança Cortés
Text: Albert Torrent 

n malaurat accident
fortuït va fer que una

mare, Esperança Cortés i les
seves dues filles, Alícia i Wanda
perdessin la vida a Caldes el 22
de desembre de l'any passat. La
notícia va atraure al nostre muni-
cipi diversos mitjans de comuni-
cació que enmig de la confusió
van suggerir o afirmar que la
mare s'havia suïcidat i matat la
seves filles. Des de l'Aquae ana-
litzem les repercussions que van
tenir aquestes notícies sabent
que aquesta hipòtesi finalment
es va descartar. Ho fem des del
punt de vista del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC),
que va convocar una conferència
de premsa a Caldes sobre el
tractament que els mitjans de
comunicació van donar a la notí-
cia i parlant amb una amiga ínti-
ma que, juntament amb altres
pares van signar un manifest per
palesar el rebuig al tractament
que els mitjans de comunicació
van donar al cas.

L'informe del CAC
El CAC, després de rebre la queixa
de l'AMPA del CEIP Sant Esteve va
analitzar la informació emesa per
quatre canals de televisió: TV3,
TVE a Catalunya, 8tv i Barcelona TV
des que hi va haver l'accident fins a
la publicació dels resultats de l'in-

forme toxicològic en què es desve-
lava que la mort de mare i filles
havia estat accidental. De l'informe
es desprèn que en diversos casos
la notícia es tracta en els dies pos-
teriors al succés, com a un suïcidi.
Entre altres expressions es rela-
ciona la mort amb la de l'exmarit
que havia perdut la vida uns mesos
abans, és subtitula parlant de
“conseqüències de la desespera-
ció” i es fan servir expressions en
condicional com “sembla que la
dona ha mort les nenes” o “tot
sembla indicar que la mare podria
haver matat les filles...”, entre
d'altres.  

Per altra banda, l'informe posa de
relleu que els mitjans van destinar
molt més temps a la notícia de la
mort dels tres membres de la
família (al voltant del 80%) que no
pas a la publicació de l'informe
toxicològic (un 20%).  

A partir de l'informe, el CAC reco-
mana als mitjans que contrastin
les informacions abans de donar-
les com a notícia, que utilitzin, que
evitin l'espectacularització de les
notícies, especialment si fan refe-
rència a tragèdies personals i que
esmenin les notícies errònies,
sobretot quan malmeten la imatge
de les persones afectades.

El conseller portaveu del CAC i
periodista, Rafel Jorba va manifes-
tar que “la nostra feina suposa un
risc elevat d'equivocar-se” però va
afegir que “quan ho fem, ens hem
de disculpar”. També van fer el
mea culpa els Mossos d'Esquadra
sobre la manera amb què havien
transmès els resultats de les pri-
meres investigacions als mitjans
de comunicació i van assegurar
que “ara hem extremat les mesu-
res en casos similars”.  

U

APROVAT EL PROJECTE De Sant Grau

“Volíem netejar el nom
de l'Esperança”
Hem parlat amb una veïna de Caldes
amiga íntima de l'Esperança que ha volgut
guardar l'anonimat. Aquestes són les
seves reflexions.

Què us va moure a recollir les signatures?
Volíem netejar el nom de l'Esperança per-
què la van jutjar i sentenciar. Quan vam
llegir titulars tractant-la d'assassina vam
creure que calia fer alguna cosa. No s'ho
mereixia. Era una persona tant enganxada
a la vida i a les seves filles que no em podia
creure que fos veritat. Era la persona amb
més energia positiva que he conegut mai.

Com vàreu viure els dies en què va sortir
la notícia?
El meu marit va anar a veure què passava.
Tot just havia marxat l'ambulància i ja hi
havia tot de periodistes assaltant la gent
com si es tractés d'un show mediàtic.
Ningú no sabia el que havia passat però no
paraven de preguntar. Se'm feia estrany
veure i sentir pertot arreu els noms de
l'Esperança i de les filles i veure imatges
de casa seva.

Quina conclusió en treus?
Estic decebuda per la gent que em troba-
va pel carrer i acusava  i insultava
l'Esperança. Em sembla també com si la
gent necessitem la morbositat per saber
que hi ha persones que viuen pitjor que
nosaltres o que els passen desgràcies.
Fins ara no havia dubtat mai del que deien
els mitjans de comunicació i ara, del que
diuen, me'n crec només la meitat. També
em van defraudar els Mossos. 

Quina valoració fas de la recollida de sig-
natures?
Ara se n'ha parlat una mica però el mal ja
està fet i ara és com posar-hi tiretes. No sé
si ha servit de gaire però m'agradaria que
els mitjans s'agafessin els rumors més
amb pinces. 

l ple d'abril va aprovar-se el
projecte d'arranjament de
l'espai que hi ha entre la

plaça de l'ermita de Sant Grau i les
Termes Romanes, amb un pressu-
post de 597.701,05 euros, més
11.648,74 euros per a la redacció
d'un pla de seguretat. 
El regidor de Cultura, Jordi
Campeny, explica que adequar
aquesta zona té una doble vessant:
“per una banda està en un espai d'in-
terès cultural, amb les Termes
Romanes, la plaça de l'ermita de
Sant Grau, l'actual dispensari, entre
la plaça de l'Aigua. Per altra banda,
s'obre un nou espai públic i de pas-
seig al mig del poble”.
El projecte preveu fer un passeig
amb bancs i amb un enllumenat
que disposa de peveters  que per-
metran encendre'ls en cas de fer
activitats especials, com actes cul-

turals, visites guiades...  Al final
s'habilitarà una barana des d'on es
podran contemplar les Termes
Romanes. Des d'aquest mateix
espai, unes escales permetran
accedir a la plaça de l'Aigua vore-
jant les Termes. Es rehabilitaran
les cúpules i es farà un salt d'aigua
semblant al que hi ha actualment a
la plaça de l'aigua. Per últim, s'a-
dequarà l'accés a les Termes pel
carrer Pla i Deniel i s'instal·larà
una porta corredora que tancarà

l'espai a la nit. L'Ajuntament reha-
bilitarà força elements ja existents i
farà ús de fusta com a recobriment
de terra i parets.
El projecte està pendent d'aprovació
per part del Departament de Cultura
de la Generalitat i posteriorment es
trametrà al Ministeri de Foment ja
que se'n vol demanar finançament
dins del fons que l'Estat  té en con-
cepte de l'1% cultural per als muni-
cipis amb territori afectat pel pas de
grans infraestructures.

Ajuntament ha aconseguit
subvencions per a 6 pro-
jectes a través del Pla

Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC). La primera de les obres,
que s'iniciarà aquest any, consis-
teix en les obres d'urbanització de
l'avinguda Doctor Furest, que con-
sistirà en ampliar l'espai destinat a
la circul·lació dels cotxes i fer un
passeig de vianants, tot respectant
els arbres que hi ha actualment.
Per l'any vinent es farà la reforma
del col·lector de Can Carbonell,
mentre que el 2010 es començarà
la rehabilitació de Cal Ferrer de la

plaça com a seu de l'Ajuntament.
També per aquest any es preveu fer
la redacció del projecte de la biblio-
teca, que es començarà a construir
el 2011, amb la previsió que sigui
també un centre cívic, cultural i de
realització de cursos. Pel mateix
2011 s'asfaltarà el tram de camí
que va des del cementiri municipal
fins a la urbanització d'Aigües
Bones. Per acabar, el 2012 es
cobrirà la pista polisportiva de
Franciac. Aquestes subvencions
situen Caldes com a segon poble
de la comarca amb més finança-
ment i el cinquè de la província. 

Imatge actual

E

projecció de com serà l'espai

Any Projecte Import Subvenció
2008 Urbanització de l'avinguda del Doctor Furest 880.280,55  561.212,68  
2009 Reforma del col·lector de can Carbonell 53.535,43  48.181,89  
2010 Rehabilitació de l'edifici de cal Ferrer per a seu 

de l'ajuntament 1.075.850,47  100.000,00  
2010 Redacció del projecte de la nova biblioteca 93.311,64  21.280,00  
2011 Nova biblioteca 1.514.491,66  550.000,00  
2011 Arranjament de la perllongament del camí del cementiri 115.018,19  60.000,00  
2012 Coberta per a la pista poliesportiva a l'aire lliure 193.256,00  60.000,00  

3.925.743,94  1.400.674,57  

A dalt, Cal Ferrer de la plaça
A baix, Avinguda doctor Furest

L’
L'AJUNTAMENT ACONSEGUEIX FINANÇAMENT 

Per a 7 projectes a través del PUOSC



L'AJUNTAMENT
A punt d'inaugurar-se

l proper diumenge 8 de juny s'inaugurarà l'edifici
administratiu de l'Ajuntament. El nou tindrà a la

planta baixa els serveis tècnics, el taulell de recepció,
el registre d'entrada i la recepció, mentre que a la part
superior hi haurà una sala de reunions, el despatx de
la secretària i de l'alcalde i una office pel personal.
La regidora de Governació, Anna Sàbat, explica que el
canvi no es limita a un canvi d'espais sinó que s'apro-
fitarà el trasllat per fer una “redefinició de feines i un
procés d'informatització que ajudaran a donar una
atenció al públic més resolutiva”. Es preveu agilitar
progressivament els tràmits a través de la informatit-
zació, de la utilització de gestors d'expedients i del
registre d'entrada, entre d'altres millores. Al final del
procés “la idea és implantar l'administració oberta i
permetre així que molts tràmits es puguin fer a distàn-
cia”, afirma Anna Sàbat.
A part d'aquests canvis, es renovaran les fotocopiado-
res i impressores, s'instal·larà una centraleta telefòni-
ca automàtica es canviaran part dels ordinadors i es
climatitzarà l'espai i s'habilitarà un ascensor.
L'edifici es planteja simplement administratiu ja que la
seu del nou Ajuntament es preveu que sigui Cal Ferrer
de la plaça. Per altra banda, la idea és que, provisio-
nalment, s'habilitin els baixos de l'actual Ajuntament
com a dependència de la policia local.  

EL VISIONAT 
Visita Caldes

aldes acull aquest any el Visionat, la mostra de
teatre amateur més important de les comarques

gironines. Aquest fet coincideix precisament amb el cin-
quantè aniversari del grup de teatre Traspunt, per la qual
cosa es pot dir que el teatre està d'enhorabona a Caldes.
S'han repartit programes a part amb informació detalla-
da però us repassem les obres que passaran pel teatre
de Caldes els dissabtes següents, a les 10 de la nit:

- 17 de maig, Agrupació Teatral la Gespa presenta
“Entre dones” de Santiago Moncada.
- 24 de maig,  Companyia de Comediants Kafkiana pre-
senta “Vida a mida” de Kafkiana.
- 31 de maig, La Bambolina  presenta “El baró ram-
pant” de Bambolina i E. Cauchetiez.
- 7 de juny, Safareig - Ditirambe presenta “El dia més
foll” de Peter Turrini.

Acabada l'última obra es farà l'acte de lliurament de
premis que estarà conduït per “Els Guies Ufissials” de
Caldes de Malavella. 
Per a més informació, consulteu el programa o bé tru-
queu a l'Oficina de Turisme (972 48 01 03). Els actes
estan organitzats per l'Ajuntament de Caldes de
Malavella, l'Associació de Teatre de les comarques
gironines i el Grup de teatre Traspunt i compta amb el
suport de la Diputació de Girona, del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, de la Caixa de
Girona i de Temporada Alta.

RESULTATS DE LES 
ELECCIONS ESPANYOLES
celebrades el 9 de març
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S'INICIA UNA NOVA CAMPAN-

YA AL CAMP DELS NINOTS

A primers de maig ha començat
una nova campanya al Camp dels
Ninots. Les excavacions aniran a
càrrec de la Universitat Rovira i
Virgili i de l'Institut de
Paleoecologia i Evolució Social,
amb els caldencs Gerard
Campeny i Bruno Gómez al cap-
davant. En el proper número de
l'Aquae us comentarem els resul-
tats de les excavacions, que espe-
rem que siguin tant fructífera com
les anteriors. 

SANT JORDI 

El dimecres 23 passat es va cele-
brar la Diada de Sant Jordi. A les
paradetes de diferents entitats i
botigues venent roses i llibres s'hi
va unir el lliurament dels premis
del 5è Concurs de Microliteratura
Joaquim Carbó (teniu un recull de
les obres guanyadores a la secció
de la Biblioteca) i l'espectacle de
circ L'Home Roda, a càrrec de
Karolí.

ACTUACIONS DIVERSES

Repassem algunes de les actua-
cions fetes a Caldes últimament.
Pep Sala va visitar-nos el dissabte
15 de març dins la Gira 2008. Una
altra visita esperada va ser la del
Mag Lari  el dissabte, 3 de maig,
que ens va oferir una sessió doble
de tarda i de nit amb l'espectacle
Secrets.  Al migdia va ser el tron
de Sóc un pallasso, a càrrec de
Claret Clown.

CAMINADA AIGUA

El 29 de març passat es va fer una
visita guiada per Caldes de
Malavella relacionada amb l'aigua
i que va comptar amb la participa-
ció d'una seixantena de persones.
El recorregut va ser comentat per
Montse Vehí, geòloga, i per Marc
Martínez, ambientòleg. L'itinerari
va començar a la font de la Mina,
on es va fer un tast d'aigua i se'n
van analitzar les propietats. A
partir d'aquí es va visitar el volcà
del camp dels ninots, els prats de

Sant Sebastià, la bassa de Can
Teixidó, les termes romanes  i la
plaça de l'Aigua.  
L'acte el va organitzar
l'Ajuntament conjuntament amb
SELWA, un projecte format per
entitats públiques i privades que
tenen per objectiu, sota el lema
“Descobreix el patrimoni de l'ai-
gua de la Selva”, millorar els usos
i la gestió de l'aigua

PREVENCIÓ D'INCENDIS

El 19 d'abril es va fer una taula
rodona per parlar sobre la pre-
venció i extinció d'incendis. Hi van
intervenir tots els actors implicats
(agents forestals, bombers, mos-
sos, la guàrdia municipal i

l'Associació de Defensa Forestal
Cadiretes, de la qual forma part
Caldes). Paral·lelament es van
traslladar camions de bombers i
es va fer algun treball pràctic.

2008 2004
Total votants 3.073 63,91% 73,85% 
Abstenció 1.735 36,09% 26,15% 
Vots nuls 34 1,11% 0,66% 
Vots en blanc 47 1,53% 0,41% 

2008 2004
PARTIT                        VOTS PARTIT              CANDIDATURES

PSC-PSOE 1.289 42,42% 31,95% 918 PSC-PSOE
CiU 641 21,09% 24,82% 713 CiU
PP 463 15,24% 12,04% 346 PP
ESQUERRA 378 12,44% 24,12% 693 ERC
ICV-EUiA 135 4,44% 5,15% 148 ICV-EUiA
RC 19 0,63% 
EV-AV 15 0,49% 0,35% 10 EV-AV
PACMA. 12 0,39% 
C's 10 0,33% 
PCPC 6 0,20% 0,31% 9 PCPC
Ei 6 0,20% 0,14% 4 Ei
POSI 4 0,13% 0% 0 POSI
IR-PRE 3 0,10% 0,28% 8 IR-PRE
CNB 3 0,10% 0,14% 4 CENB
PUM+J 3 0,10% 
UPyD 3 0,10% 
PxCat 1 0,03% 
FE de las JONS 1 0,03% 
AuN. 0 0% 
E-2000 0 0% 
PC de C 0 0% 
AES 0 0% 
F.E. 0 0% 
PFiV 0 0% 0,03% 1 PFiV
(LI (LIT-CI)) 0 0% 0% 0 LI (LIT-CI)
PLCI 0 0% 
DN 0 0% 0% 0 DN
PH 0 0% 0% 0 PHC
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entrevista

L'Elisabet Serra i Casanovas és periodista però això no vol
dir que sigui presentadora de TV, ni de ràdio ni que treba-
lli en cap diari. Per sort, la carrera de Periodisme té moltes
altres sortides perquè si no no tots cabríem a les redaccions
dels mitjans de comunicació! Aquesta caldenca ens explica
la seva evolució professional. I comencem parlant d'una
exposició seva que es va inaugurar el març passat a Girona
i que estarà en ruta per diferents poblacions de les comar-
ques gironines.

ELISABET SERRA
Periodista tot terreny

opinio
AL  MEU  MESTRE,  

Joan Ferrerós i Pibernat (1a. part)

a molts anys, jo en
tenia 6 o 7, ara en
tinc 72 de complerts,

vaig tenir la gran joia de
poder gaudir d'un mestre
precisament del meu poble,
Caldes de Malavella. Abans
i després de ser mestre es
va destacar en el futbol,
en la revista del poble i
en tot el que hi havia una
mica de segell participa-
tiu o competitiu. En cada
publicació hi havia diver-
sos articles seus, sempre
de forma rellevant.
Recordo haver sentit
explicar que la gent, quan
obria la revista, primer
llegia els seus articles i
llavors la resta. En defi-
nitiva, era i és estimat
per tothom que l'ha cone-
gut i així ho va escriure,
fa un parell d'anys, en la
nostra revista municipal
actual “Aquae”. Un dia que
Joan Ferrerós visitava
Caldes, el nostre ex-bat-
lle Marcel Vila li va
demanar si podia escriure
sobre l'escola a Caldes en
aquells anys en què ell
era alumne, i s'hi va com-
prometre de ple.   
Allà va saber anomenar

el tarannà d'un poble des
que ell era petit fins que
en va marxar, anomenant
tots els amics, un per un,
amb noms i cognoms, primer
els que el varen marcar
més, sense deixar d'anome-

nar la resta, amb un llis-
tat d'històries molt entre-
tingudes en detalls i que
tots li hem agraït molt que
ens les recordés. També va
anomenar els alumnes que va
tenir aquell primer any de
mestre a Caldes, entre els
quals va explicar alguna
cosa meva com a alumne seu. 
Val a dir que ens va

ensenyar a ballar sarda-
nes, comptar-les i repar-
tir-les, xiulant si res
més no.  
Joan Ferrerós havia sor-

tit d'una nova fornada de
mestres, amb ganes de men-
jar-se el món de la peda-
gogia. Va cobrir una
suplència a Caldes, el seu
poble, per un curs i va
marcar època, tots li anà-
vem al darrera perquè ens
expliqués un conte i ell
sempre hi estava a punt.
Com a mestre, cal destacar
la pedagogia d'una forma
diferent i més expressiva.
Explicava els temes de les
lliçons com si les veies-
sis dibuixades en forma de
paraules i embellint-les
com si fos un conte, sem-
pre amb un final feliç i
aquesta felicitat només la
vàrem poder gaudir un any.
El seu tarannà fora sempre
exemplar, amb simpatia i
bones formes, mai amb càs-
tigs i menys amb violèn-
cies, tant esteses i pro-
liferades en aquells anys.

És a dir, ell feia l'en-
senyança directa i perso-
nalitzada ja que tothom
participava directament en
cada classe impartida,
sense deixar cap alumne a
les fosques. Repetia, tot
el que deia, amb un som-
riure inclòs i un acudit
si també calia. Aquella
manera d'ensenyar va arri-
bar a tenir un nom propi i
aquest nom era el seu,
“Joan Ferrerós “.
Bé, varen passar alguns

anys i ens vàrem assaben-
tar que s'havia establert
de mestre a La Bisbal.
Llavors, en la primera
ocasió, el vàrem visitar i
recordàrem el tarannà del
poble en aquell temps i el
d'ara. Com a record ines-
borrable d'ell, tenim en
el pòrtic de casa, un gran
mural de ceràmica simbòli-
cament caldenc. Hi ha part
del campanar, part de les
ruïnes romanes, una sarda-
na informal, amb grans i
mainada voleiant i ell i
la seva germana Maria,
subjectant la partitura de
tenora que tocava en la
cobla, que es llegeix
“Malavella”, sardana de F.
Mas Ros. Tot un idil·li
sardanista, amb una pro-
funda pinzellada sentimen-
tal, que ens ha omplert el
cor per sempre.  

SSeebbaassttiiàà  LLóóppeezz

f

Per Albert Torrent
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Quina és la història que t'ha
dut a exposar les fotos?

F a 3 anys vaig saber d'una
convocatòria per presentar
treballs fotogràfics per
una mostra anomenada

Joves Fotògrafs de les Comarques
Gironines, organitzada per la
Diputació de Girona. Vaig presentar
un reportatge fotogràfic sobre els
locutoris de Salt. Me la van acceptar
però em van dir que havia d'entrar a
la llista d'espera. L'any passat, quan
quasi ja no hi pensava, em van tru-
car per muntar l'exposició. Després
d'aquell temps, però, vaig proposar
de caviar de reportatge.

Què vas proposar?
Havia començat un reportatge
sobre la vida del dia a dia de la
meva àvia, que viu a Llambilles.
Però a mesura que vaig fer les pri-
meres fotos vaig veure que retra-
tant-la a ella era també retratar la
casa i vaig canviar l'enfocament
perquè vaig descobrir que hi havia
més coses al darrera. No retrataria
el dia a dia de la meva àvia sinó la
casa i ella, la relació amb els objec-
tes. Em vaig adonar que no sabria
veure l'àvia fora d'aquest entorn.
Fer aquelles fotos va ser recuperar
coses antigues del passat que
viuen en el present. Era recuperar
una forma de vida que tard o d'ho-
ra s'acabarà.

Tenim una xerrada interessant
sobre com coses tant bàsiques com
les parets d'una casa poden arribar
a absorbir tant la vida de les perso-

nes que hi viuen fins a gairebé
impregnar-se de la seva ànima.
Una de les fotos de l'exposició
mostra, per exemple, una paret,
amb ràdio, retalls de diari, un
calendari de pagès, un cable d'e-
lectricitat, unes notes... Si un
arqueòleg trobés aquestes restes,
quantes coses sabria de la persona
que les va penjar! 

D'on et ve, Elisabet, aquesta
afecció per fer fotos?
De petita no vaig tenir gaire contac-
te amb la fotografia. El pas el vaig
fer acabada la carrera de
Periodisme. Tot ve de quan treba-
llava a la Fundació Vicenç Ferrer.
Triant fotos de l'arxiu fotogràfic
m'hi vaig fixar i em va agradar.
Llavors em vaig decidir a fer un
curs de 2 anys a l'Institut d'Estudis
Fotogràfics de Catalunya. De totes
maneres, jo ja des de petita deia

que de gran volia ser reportera del
National Geographic. Volia ser
corresponsal i viatjar. Tenia ganes
de conèixer les coses a les quals no
hi tindria accés d'una altra manera.
M'interessa el fotoperiodisme i
sobretot el retrat social, la gent.

Quins altres treballs has fet?
He fet reportatges diversos, com el
dels locutoris de Salt, que va sortir
publicat en el Diari de Girona,

sobre els treballadors romanesos
que vénen a treballar aquí, sobre
un viatge a l'Índia que vaig fer en
tren i sobre altres viatges. També
vaig guanyar un premi de al
Fundació Sergi per una col·lecció
de fotos de caire social. 

Costa molt però, viure de les
fotos.. .
Sempre m'hauria agradat viure
d'això i si m'hi puc dedicar seré
molt feliç. Per l'experiència meva i
de gent que conec, o dediques tots
els teus esforços o millor que ho
deixis estar. Requereix un gran
esforç de presentar-te a agències,
editorials... d'aquí i d'allà per

intentar vendre les teves fotogra-
fies. Conec gent que s'hi ha lliurat
tant que ha arribat a viure només
per la foto i no el treguis d'aquí. Ara
mateix em plantejo la fotografia
com a un complement i de vegades
he pogut combinar-m'ho amb el
periodisme.

Encetem una altra interessant con-
versa sobre si val la pena entrar en
aquest món tant inestable i que
requereix tanta energia i esforços
com és el de la fotografia. Pot arri-
bar aquesta lluita i aquesta intent
de professionalització a convertir
en rutina una de les teves pas-
sions? Pot arribar aquesta dinàmi-
ca a fer avorrir la teva afecció? O,
per contra, si una cosa t'agrada i en
vols viure, hi has de posar tots els
teus esforços tot i que acabis fent
feines que no s'adiguin exactament
al que tu vols? Renunciar-hi és dei-
xar escapar l'oportunitat? Tots ens
hem fet preguntes d'aquest estil en
un moment o altre de la vida labo-
ral. És l'etern dilema entre el seny
i la rauxa, tocar de peus a terra o
llençar-se a la piscina. No hi ha
receptes màgiques i cadascú
afronta les circumstàncies de la
vida de la seva manera. 

El món del periodisme però,
tampoc no és fàcil. . .
No, el món del periodisme no és
fàcil i està bastant mal pagat. 

Quin tipus de periodisme t'a-
grada?
Personalment trobo la feina de
redacció avorrida. M'agrada el
moviment i el dinamisme però
alhora m'agrada tenir temps per
preparar-me les coses. Ara mateix
col·laboro amb la revista Gavarres,
bàsicament fent fotografies. Amb el
temps d'anar treballant a diferents
llocs he creat xarxa i la gent em
coneix una mica i això afavoreix que
pugui anar trobant feines variades.
En el fons és el que m'agrada, miro
d'evitar la monotonia.

Últ imament t 'has decantat

cap al món de la comunicació
corporativa...
Sí. Ja fa uns anys vaig treballar per
la Fundació Vicenç Ferrer, que llui-
ta contra la pobresa a l'Índia.
Portava la comunicació interna i hi
feia feines ben variades, com notes
de premsa, portar l'agenda d’en
Vicenç Ferrer, organitzava actes,
feia de suport durant els viatges...
També he fet altres feines de
comunicació d'empresa però ho he
anat deixant perquè no em motiva
parlar de coses que ni em van ni
em vénen, parlar de com de bé va
una empresa o dels beneficis que
té, dels números... Si no en gaudei-
xo, més val no continuar treballant.
M'interessa l'aspecte social de les
coses i parlar de coses per les
quals m'hi sento implicada.

Ara precisament treballes en
una feina d'aquestes que t'a-
graden. Explica'ns-la
Sí, ja fa un any que treballo per
l'Associació Lectura fàcil. Hi vaig
entrar puntualment per ajudar-los a
organitzar les activitats i conferèn-
cies a la Fira del llibre  de Frankfurt
i ara en porto la comunicació.

A què us dediqueu?
Som una associació que defensa que
tothom ha de tenir accés a la lectu-
ra. La nostra feina és conscienciar i
assessorar les editorials perquè edi-
tin llibres adaptats per a persones
que tinguin problemes de lectura,
sigui perquè tenen problemes de
dislèxia, problemes amb la vista...
Una altra vessant és treballar per-
què els documents oficials siguin el
màxim d'entenedors possibles. Hi
ha estats que ens porten molt avan-
tatge ja que fa anys que a Suècia, el
govern segueix aquests criteris.

Aquesta feina no és d'aquelles
que la gent del carrer identi-
fica com a feines periodísti-
ques però en canvi és a on
treballen molts periodistes...
El periodisme és comunicació i
aquesta comunicació la pots trans-
metre a través d'una fotografia de

paraules, textos... Tot i això, la gent
identifica aquesta professió amb
ser presentador de televisió o ràdio
o treballar en un diari. De vegades
he conegut gent a qui quan els he
dit que era periodista m'han mirat
amb curiositat i emoció però quan
han vist que no treballava en cap
d'aquests llocs, se'ls ha passat de
cop la curiositat!

Com et planteges el futur laboral?
Aquest és un món tant obert i can-
viant que mai no es pot descartar
res perquè no se el que vindrà. Puc
dir però que en aquests anys he
treballat a molts llocs i he anat cre-
ant xarxa, la gent em coneix i puc
anar fent diferents feines. En el
fons és el que m'agrada i ho prefe-
reixo abans que la monotonia.

Per cert, si voleu veure l'exposició
fotogràfica de l'Elisabet, podeu
veure-la a Llambilles durant el mes
de juny. La inauguració de l'exposi-
ció serà el divendres 6 de juny a les
8 del vespre a l'estació del carrilet i
restarà oberta fins al dia 22.



L a Mercè ens explica que
va néixer el 2 de març de
1908. Va viure els primers
anys de la seva vida a Can

Gelabert del Bosc de Caldes però al
cap de poc temps va anar a Can
Mates, a Sant Andreu. Era la petita
de 5 germans i explica que així com
la germana gran podia anar a
Cassà de la Selva a fer costura, a
ella li va tocar fer les feines de
pagès. Explica com se n'anava de
l'escola mitja hora abans per arri-
bar a casa, preparar el menjar de
les vaques. Només així els pares li
deixaven anar a escola a la tarda.
Quan arribava l'hora, les amigues
l'anaven a buscar però sovint la
deixaven acabant de fer la feina.
Ella les atrapava tot corrent. En 3
anys d'escola va aprendre a llegir a
sumar i a restar. Segons sembla,
era molt espavilada i tenia ganes
d'aprendre coses.

La Mercè va viure amb un dels seus
germans, en Salvador a Caldes fins
que es va casar amb en Florencio
Masllorens i Martí i es van traslla-
dar al carrer de les Roques i, pos-
teriorment, a la carretera de
Llagostera. Els anys de postguerra
van ser difícils ja que en Florencio
feia de paleta i la Mercè s'aixecava
de matinada per anar a fer bugada

als safaretjos. Rentava la roba per
encàrrec i feia feines domèstiques
a cases. A les penúries de l'època
s'hi va afegir que la filla, la Maria
Àngels, va estar malalta els pri-
mers 9 anys i els pares van fer un
sobreesforç per tenir-ne cura i per
pagar els costos de les medicines.   

Més endavant, la família es va fer
càrrec d'un bar traspassat, Cal
Senglar, que estava en el carrer
Major i al cap de 8 o 10 anys van
obrir un altre bar, Can Floris, a
prop de la plaça petita, després de
fer-ne ells mateixos les reformes
pertinents ja que el lloc era una
quadra. Un cop retirats van anar a
viure a la plaça de l'ermita de Sant
Grau fins que el marit va emmalal-
tir. Llavors va anar a viure a casa
d'un dels fills, en Lluís. Més
recentment va traslladar-se a casa
de la filla, la Maria Àngels, que és
on viu actualment. 

Després de tants anys de sacrificis a
la Mercè li ha arribat l'hora de des-
cansar. Explica que s'aixeca quan
està cansada d'estar al llit, normal-
ment cap a les 9 o les 10 i de vegades
se'n va a l'esplai a jugar a la brisca
amb les amigues de tota la vida i
pren alguna cosa: “No puc pas anar-
hi sense prendre res!”, diu. 

La Mercè està satisfeta de la vida
que porta: “ningú no viu tant bé
com jo. Tinc una filla que fa tot el
que li demano (tot i que tampoc no
li demano gaire coses) i ara tinc la
recompensa de tants anys de tre-
ball”. Reconeix amb ironia que
estaria més satisfeta amb 40 anys
però afirma que “per tenir 100
anys, Déu n'hi do el goig que faig!”.
I explica que “la vida es viu només
un cop i que s'ha d'aprofitar!”.
Sobre el secret de viure tants anys,
la seva teoria és que “el treball deu
ser salut perquè jo ho he fet molt,
de treballar”. Preneu-ne nota
doncs si voleu viure tants anys!

La filla, la Rosa, ens explica que la
Mercè sempre ha estat molt orgu-
llosa i sempre que ha pogut fer les
coses no s'ha deixat ajudar. El que
sí comprovo és que és molt presu-
mida perquè quan li dic de fer-li
una foto, la primera reacció és de
dir que no, que no va prou arregla-
da i la segona és pentinar-se i
posar-se bé per la càmera. La
Maria Àngels ens explica que s'em-
polaina i es renta les dents després
de cada àpat i que fins fa ben poc
anava amb sabates de taló.

Endarrera queden 3 fills, 7 néts i 13
besnéts i una consciència ben tran-
quil·la ja que em repeteix una cosa
que no sé si és capaç de dir gaire
gent: “no em penedeixo de res del
que he fet. He tingut una vida nor-
mal i ningú no pot dir que hagi fet
mal a ningú”.

Per molts anys doncs, Mercè!
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vivències MERCÈ BURJATS I CATEURA
100 anys de vida

vivències

Poques són les persones que arriben als 100 anys i
aprofitant l'avinentesa hem aprofitat per parlar amb la

Mercè Burjats i Cateura, que els ha fet recentment, per-
què ens expliqui les seves vivències. Desgraciadament

l'edat passa males jugades i li falla una mica la memò-
ria però podem reconstruir una mica la seva vida amb

l'ajuda de la filla, l'Àngela.

Per Albert Torrent
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reportatge

59è APLEC DE LA SARDANA
l cap de setmana de l'11 i 12 de maig
va celebrar-se el 59è aplec de la sarda-

na que aquest any ha homenatjat el mestre
Lluís Albert. La vigília ens va oferir un con-
cert a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona,
que se va centrar principalment amb obres
de Manel Saderra i Puigferrer, amb motiu de
la celebració del seu any. Tot seguit, la Coral
Cantaires va cantar quatre cançons tradicio-
nals catalanes i va tancar la nit altre cop la
Cobla Ciutat de Girona amb la suite per a
cobla Sitges 1900. La pluja, igual que per
Sant Maurici, va obligar a traslladar l'Aplec
al pavelló polivalent. Hi van tocar les cobles
Ciutat de Girona, Mediterrània, Bisbal Jove
i Foment del Montgrí. Les primeres sardanes
estaven  destinades principalment als alum-
nes de la campanya “La Sardana a l'escola”

i pels alumnes del curset de sardanes, que
van ballar i escoltar en primícia l'adaptació
de la cançó “L'Empordà”, de Sopa de Cabra.
A més, es va comptar amb la presència de
Josep Thió, un dels excomponents del grup
gironí. El matí va prosseguir amb la sarda-
na “Els gegants de Caldes”, de Lluís Albert .
Uns gegants que, com en d'altres anys,
també van fer actes de presència a l'Aplec. i
amb el concurs de colles improvisades i amb
l'estrena de la sardana “Il·lusió d'un sarda-
nista”
Després del dinar de germanor, les sardanes
van continuar fins a la tarda, amb la interpre-
tació de sardanes escollides pels oïents del
programa l'”Altell sardanista” de Caldes FM,
que va emetre l'aplec en directe. La jornada va
tenir l'acabament amb un nou concert a la nit.

e
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ASSOCIACIÓ D'IKEBANA IKALD

Des de l'Associació IKALD volem agrair a totes les perso-
nes que ens honoraren amb la seva visita a l'exposició de

Setmana Santa. Així mateix, donar les gràcies a
l'Ajuntament ja que sense la seva col·laboració no seria

pas possible aquesta tasca. Gràcies a tothom!

ENTITATSENTITATS
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CLUB PATÍ CALDES  

Ja s'està acabant la temporada i al Club Patí Caldes
hem fet moltes coses però encara ens en queden mol-
tes per fer. 

Fent un resum d'aquest dos últims mesos us podem
dir que:
· S'ha creat un grup nou d'iniciació al patinatge artís-
tic: a causa l'increment d'inscripcions a l'escola de
patí, un grup de nenes que portaven tota la tempora-
da fent iniciació a l'escola de patí i havien assolit ja
el nivell d'aprenentatge,  s'han traslladat a la secció
de patinatge artístic. A partir d'ara entrenaran al
pavelló polivalent els dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 7
amb  l'entrenadora Imma Cañaveras. Això permetrà
que millorin molt ràpidament i aviat ja puguin parti-
cipar  com a patinadores en  les exhibicions i festivals
del Club Patí Caldes.
· La secció d'escoleta d'hoquei del Club Patí ha parti-
cipat amb dos equips  en la trobades d'Escoles de La
Jonquera, Santa Coloma de Farners, Blanes, Arbúcies
i Cassà. També s'han jugat dos partits amistosos a la
pista de Caldes de Malavella i del Club Hoquei
Palafrugell Val a dir que els nostres petits han fet molt
bon paper en tots els partits i que els pares han apro-
fitat les sortides per gaudir d'un dia especial tots
junts. 
· En la categoria de pre-benjamins hem de destacar la
brillant temporada dels nostres joves jugadors. Hem
acabat la lliga tercers en la classificació, per davant de
molts clubs amb molta més tradició històrica en el
món de l'hoquei. Aquest mes de maig es disputarà el
Play-Off amb els tercers classificats del Grup A. 

Novetats pel final de temporada 

· La secció de patinatge artístic ha participat en com-
peticions individuals de promoció  a  Figueres, Santa
Coloma i Hostalric amb molts bons resultats per part
les nostres patinadores. 

De cares a acabar la temporada, les novetats que
tenim són:
· El diumenge 25 de maig vàrem celebrar la cloenda de
la temporada amb una jornada festiva i un dinar de
germanor del Club que farem al Pavelló Polivalent.
· Participarem en la Diada de l'Esport de Caldes -
Memorial Francesc Sala el dissabte 7 de Juny. Per
aquest dia tan assenyalat estem organitzant la Trobada
d'Escoles de Caldes, amb la participació dels Clubs

següents: Arbúcies, Blanes, Cassà, Farners,
Jonquerenc, Palafrugell i altres per concretar. Les sec-
cions de Patinatge Artístic i Hoquei Patins també hi
participaran fent alguna activitat. Us hi esperem a tots 
· Estem preparant el Festival de Patinatge Artístic de
Festa Major de Caldes de Malavella. Aquest any també
gaudirem del nou espectacle que ens oferiran les pati-
nadores del Club Patí Olot i també de les patinadores
del Club Patí Caldes.
· El Club Patí Caldes estem preparant la I Patinada
Popular dins dels actes de la Festa Major d'enguany.
Consistirà amb una passejada pel poble amb patins (de
quatre rodes, en línea, patinet, etc). Ja podeu començar
a entrenar-vos tant pares com fills, avis, iaies, tiets,
amics... En acabar la passejada segurament es faran
concursos d'habilitats amb patins i hi haurà un refri-
geri per a tots els participants.   

Si voleu seguir-nos de prop...VENIU AL POLIVALENT!
clubpati@caldesdemalavella.cat



Durant el mes de maig s'acaba la
temporada per gairebé tots els
equips de l'Entitat, exceptuant el
primer equip si ha de jugar la fase
de promoció d'ascens a Primera
Categoria Territorial.

Així, i a molt poques jornades de
finalitzar les seves respectives lli-
gues, els resultats aconseguits pels
nostres equips són: 
Escoleta: Han jugat quatre amisto-
sos, sense poder obtenir la seva pri-
mera victòria, que ha d'arribar ben
aviat donat el progrés que mostren

a cada partit que van jugant.

Prebenjamins: Una molt bona sego-
na fase. Després de quedar primers
del seu grup en la primera s'havien
d'enfrontar, en aquesta segona, a
equips més potents. Tot i això, els
set partits guanyats per sis perduts
els han comportat 21 punts i un
quart lloc en la classificació del
qual n'estem molt contents.

Benjamins B: No havien pogut
estrenar el marcador de les victòries
en la primera fase però n'han acon-
seguit quatre en la segona... que
podien haver estat més si no s'ha-
guessin trobat amb “circumstàncies
adverses” en algun camp forani.

Benjamins A: En acabar la primera
fase ens feien pronosticar que
també disputarien una bona segona
part de la temporada i no ens han
fer quedar malament: primers del
seu grup amb deu victòries, un
empat i una sola derrota. Un gran
joc el que aquesta temporada des-
envolupen els més grans dels ben-
jamins.

Alevins i infantils: Continuen bé en
les seves respectives categories. Els
alevins, vuitens amb nou partits
guanyats per onze de perduts, man-

tenen la línia de la primera volta
del Campionat.

Infantils: Amb onze partits guan-
yats, tres empats i set derrotes ocu-
pen la setena posició de la lliga,
amb moltes possibilitats d'ascendir
encara un o dos llocs quan recupe-
rin els partits que tenen ajornats.

I finalment el primer equip de l'enti-
tat: Després de proclamar-se cam-
pions d'hivern es va entrar en una
fase de mals resultats: 5 punts de 18
possibles els van abocar a una terce-
ra posició a la taula a vuit punts del
primer lloc. Com que en el món del
futbol tot va i ve, una ratxa de 7
partits seguits guanyats, el darrer el

29 d'abril passat a casa, precisament
contra el fins aleshores líder, el
Banyoles CD, va permetre al nostre
primer equip recuperar el primer lloc
del Campionat i mantenir les espe-
rances d'assolir l'ascens de categoria.

Des d'aquí el nostre agraïment als
aficionats que es varen desplaçar
per veure aquest partit, sobretot la
mainada del futbol base que no es
va voler perdre el que va resultar
un molt bon partit de futbol. Al
final, el 3 - 2 del marcador reflectia
la lluita i les ganes dels jugadors de

la UE Caldes, que varen haver de
remuntar el 0 - 1 inicial dels visi-
tants que arribava a l'últim minut
de la primera part. Un gol a l'inici
del segon temps i dos més a les
acaballes (minuts 82 i 88) senten-
ciaven el matx, que s'acabava amb
el segon gol del Banyoles, de falta,
ja amb el temps exhaurit.

I durant el mes de maig es va cele-
brar la jornada de cloenda, a cele-
brar, si no hi ha canvis de darrera
hora el dia 24 de maig i de la qual
ja informarem en propers números
d'aquesta revista.

La Junta de la UE Caldes.
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UNIÓ ESPORTIVA CALDESCLUB FUTBOL SALA FEMENÍ

ENTITATSENTITATS

El 17 de desembre de 2007, el Club Futbol Sala Femení de
Caldes de Malavella va organitzar els actes per la Marató de
TV3, destinada a les malalties cardiovasculars. La recaptació
total, va ser de 2.371,12 . Un any més volem agrair als cal-

dencs i caldenques la seva col·laboració en seguir donant-nos
suport per continuar, any rere any, organitzant aquest acte.

Des d'aquí també volem agrair als comerciants i empreses de
Caldes, Franciac i Sils, sense l'especial col·laboració dels quals
no hauríem pogut muntar tots els magnífics lots, a la gent de
l'equip Un parell de nassos, ja que amb el seu espectacle vam
riure una bona estona, a la gent que vam tenir al nostre cos-

tat durant els dies previs a la marató i el mateix dia.

Volem informar que la marató de TV3 d'enguany anirà desti-
nada a les malalties mentals greus, causa principal dels tras-

torns de salut.

Fem saber també que han quedat samarretes de la marató de
la passada edició. Si algú en volgués, segueixen a la venda a

un preu de 5 . Les podeu adquirir mitjançant el telèfon
972.47.02.59 o bé el 680.87.88.11, demanar per l'Ester o fent
la comanda per correu electrònic a cfsfcaldes@yahoo.es. Ens

comprometem a portar-vos-les personalment a domicili. La
recaptació que se'n faci servirà per a la propera marató.

Moltes gràcies Caldes!

El CFSF Caldes està buscant juga-
dores per a la propera temporada.
Si tens 14 anys o més i t'agrada el
futbol sala, apunta-t'hi.

Equip alevíPrimer equip Equip infantil



La botineteja
El 24 de febrer passat, la Colla
Excursionista, amb l'ajuda  d'altres
entitats van organitzar, com cada

any, la botineteja. Es tracta d'una
activitat que agrupa voluntaris del
poble, està  oberta a totes les edats, i
en la qual es va a recollir brossa als
boscos del voltant de Caldes.
Enguany van venir un centenar de
persones a ajudar, sobretot mainada.
Algú deu pensar: quina rucada per-
dre un diumenge per anar a recollir
la "merda" que tiren els altres al
bosc. Doncs bé, jo pensava el mateix,
però des que aquests últims anys es
torna a organitzar (hi he anat cada
any), quan acabo els  asseguro que
em sento més bé. He ajudat que un
petit tros de bosc torni a respirar...
fins que vingui algun " irresponsa-
ble" i el torni a contaminar.

Senyors, pregunto jo...No és més fàcil
trucar a l´Ajuntament que li vinguin
a casa a recollir els mobles vells,
electrodomèstics, roba... que haver de
carregar-los i anar al mig del bosc a
llençar-los?... o fins i tot no és igual

de fàcil anar a portar-ho a la deixa-
lleria? És inexplicable. I què dir del
jovent que es dedica a anar a fer el
“botellón” i jugar a qui tira les
ampolles, gots, etc. més lluny per un
terraplè?

Sense deixar de banda la catifa de
mocadors, condons, plàstics...que hi
ha en un racó de bosc de Sta. Ceclina
on es veu que hi ha algú sexualment
força actiu que hi va sovint a desfo-
gar-se... (o potser alguna "pastoreta”
de la carretera). De veritat que se'n
farien creus del que es pot trobar
enmig d'un bosc! Després de passar
el matí recollint la brossa acabem
tots al polivalent a dinar i expliquem
les nostres " troballes" en un bon
ambient. Per cert, ja que Caldes creix
tant, des d'aquestes quatre ratlles
animo a la gent a venir l'any que ve,
que un centenar de veïns, només som
un puça, amb el bosc que tenim a
Caldes.
Sussi Bartomeu

Altres activitats
La nostra entitat forma part de la
FEEC (Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya). Un
altre dia us parlarem del repte dels
100 cims. Ara però us parlem d'al-
tres activitats que proposa la
Federació com a calendaris anuals:
cursos, excursions, marxes infan-
tils, d'orientació, de regularitat, de
resistència...

*Les marxes de resistència són
aquelles marxes que tenen una dis-
tància superior a 45 km; les que es
fan a Catalunya poden arribar fins a
100 km. Entre el mes de març i fins
el mes de novembre s'estableix el
calendari d'aquestes marxes. No es
té en compte l'ordre d'arribada sinó
arribar dins el temps límit.

Aquest any sis membres del club
han participat a la Montserrat-
Reus, de 100km, un molt bona mit-

jana per un club excursionista com
el nostre; En Josep Pera, Xavier
Bermúdez, Pere Serrats, Marc
Martínez, David Marcos i Josep
Sancho. Cal esmentar, que aquest
ultim, s'ha proposat fer el campio-
nat sencer, participant a totes les
marxes del calendari. Tot i no ser
soci també hem d'esmentar el nos-
tre conegut convilatà Emili Marcos,
que ha format part del grup i ha
assolit la fita dels 100km.

*Fa uns anys que vivim l'impacte
mediàtic dels circuits de muntanya
entre refugis, “els carros de foc”, “la
porta del cel”, “els cavalls del vent”.
Enguany diferents membres del
Club s'han animat a fer aquesta últi-
ma que transcorre pels refugis del
Cadí-Moixeró.

L'última nota és per dir-vos que
aquest estiu farem la tercera expe-
dició del Club a la zona dels Alps, en
concret volem pujar a la zona del
Mont Rosa per fer puntes de
4.000m.
Pere Serrats.
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CLUB EXCURSIONISTA

ENTITATSENTITATS

ESPLAI DE  “LA CAIXA”  CALDES DE MALAVELLA

Llegint aquest titular,sense haver
tingut ocasió de veure-ho interpre-

tat, podríem pensar que no ha d'en-
tusiasmar presentar-se davant d'un

públic adult, com el nostre, amb
una obra d'aquestes característiques
perquè, mirat des de fora de l'àmbit

teatral, semblaria com si algunes
persones expliquessin un conte,

cosa que, a la nostra edat podria
quedar desfasat. Però no és així, us
ho ben asseguro. Cada vegada que

els “actors” del “Grup de Teatre
Llegit”, interpreta una obra, s'in-

tueix, al llarg del seu desenvolupa-
ment, que els “actors”, estan ben

ensinistrats i molt ben conduïts per
la seva directora, amb el resultat

final que cada cop tenen més assis-
tents i el lloc del nostre local es fa
petit. Això fa pensar que, a la llar-
ga, s'haurà de buscar un altre esce-

nari i ubicació bastant més gran.
Entre altres coses, també vol dir

que la idea de fer teatre d'aquesta
manera és bona, perquè ha anat augmen-
tant l'interès dels nostres associats, que en

fan comentaris al seu favor, entre ells
mateixos, que en són el públic. 

La directora, un cop ha escollit una
obra, prèviament ha hagut de pensar en

el repartiment dels papers als dotze o
més intèrprets i ha triat el personatge,

segons l'aptitud i caràcter de cada per-
sona, per orientar millor l'èxit de l'exe-
cutor, perquè segueixi més fidelment la
lectura i la interpretació del personatge,

durant tot el llarg contingut ja que la
durada de l'obra aquesta vegada ha

estat de tres hores, amb tres actes i dos
descans entremig. Van passar les hores

sense adonar-se'n, perquè si el primer
acte fora interessant, el segon va ser
d'allò més intens i el tercer, amb un

final que va ser molt feliç, com en un
conte de fades.  

Us he explicat aquestes petites vivències
del nostre esplai, perquè us animeu a
provar-ho, és clar que només donant

petites orientacions i tan poques  res-
senyes, faran de mal començar però si
ja teniu alguna experiència, amb ben
poques hores d'assaig i molta, molta,

bona voluntat, es podria aconseguir el
primer èxit. Mirant detingudament la

fotografia, es pot intuir la veracitat d'a-
questa ressenya. 

Sebastià López, sots - president  

Llegenda de les dones d'aigua: Sortida a la
Riera de Riells on es varen explicar llegen-

des del riu.

La clàssica sortida nocturna amb sopar final
que va comptar amb més de cent participants.

Enguany, de Caldes al Molí de la Selva.

Algunes de les variades deixalles que es van
recollir en la Botineteja

Zona bruta

El teatre llegit del nostre esplai amb l'obra Quan ell és ell... i ... ella



Aquests últims mesos s'ha tornat a
parlar sobre l'avortament, ha sortit
el tema en els mitjans de comuni-
cació, culpabilitzant clíniques pri-
vades que suposadament estaven
fent irregularitats però no s'ha trac-
tat el problema de fons. 

La llei de l'avortament que està en
vigor és de 1985. Llei que va supo-
sar un gran avanç, en aquells
moments, després de la dictadura.
Es va aconseguir després d'una llui-
ta molt important del món feminis-
ta en els anys de la transició.
Semblava que aquesta llei funcio-
nava mitjanament bé però la reali-
tat no és així. Hi ha sectors de la
societat que boicotegen aquesta llei
en forma d'objecció de consciència
dels professionals sanitaris o insti-
tucions, hospitals públics, govern
de Navarra (les dones de Navarra
han d'anar a avortar a altres comu-
nitats) o mitjançant atacs sistemà-
tics dels sectors informatius. La
conseqüència és que el 97 % de
dones que avorten ho fan a través
de clíniques privades. 

S'està atacant clíniques
que suposadament fan
avortaments il·legals,
sense cap tipus de res-
pecte pels drets de les
persones encausades ni
per les dones que n'han
estat usuàries, s'ha vul-
nerat el dret de la inti-
mitat manipulant les
histories clíniques i fins
i tot la Guàrdia Civil ha
anat a cercar a dones al
seu domicili perquè
declaressin. 

D'aquí la campanya
engegada de recollida
d'autoinculpacions,

denunciant les persecucions en què
s'està sometent les dones i l'exigèn-
cia que es garanteixi la pràctica del
dret a l'avortament i a la salut
sexual i reproductiva. Reconeixent
a les dones el dret  a decidir; que
la pràctica de l'avortament surti del
codi penal  i que l'avortament sigui
una prestació sanitària normalitza-
da dins la sanitat pública .

Les dones es veuen obligades a avor-
tar per  moltes  causes diverses: 
·No poder assumir el fill/a no desit-
jat per raons psicològiques o
socials, (són massa joves, no tenen
recursos econòmics...)
·L'embaràs és producte d'una violació
Tenen malalties que poden agreu-
jar-se amb un embaràs.
·Es diagnostica una malformació
fetal. 

La  llei actual permet fer l'avorta-
ment:
·Quan sigui necessari per a evitar
un greu risc a la vida o a la salut
física o psíquica de la dona emba-

rassada, es necessita un certificar
mèdic (sense terminis)
·Quan l'embaràs és el resultat d'una
violació (fins 12 setmanes de gesta-
ció)
·I quan es presumeixi que el fetus
naixerà amb greus tares físiques o
psíquiques (fins a les 22 setmanes
de gestació)

Menys en aquest supòsits l'avorta-
ment continua estant penalitzat
dins del codi penal espanyol  en
pena de presó de sis a un any o
multa. 

No sempre els terminis estan lligats
amb la realitat, ja que hi ha mal-
formacions fetals que no sempre es
poden detectar abans de les 22 set-
manes  i perquè la lentitud, el cost
social i psicològic que pot suposar
una violació no sempre comporta
12 setmanes...

Ha d'haver-hi una bona prevenció,
per tal d'evitar embarassos no des-
itjats. Amb una bona educació
afectiva,  sexual i de relacions d'i-
gualtat, un bon tractament de la
informació sexual dels mitjans de
comunicació i informació i finança-
ment públic per als mètodes anti-
conceptius. Però arribat el cas de
tenir necessitat de fer l'avortament
hem de poder disposar d'una llei
d'avortament clara que inclogui un
supòsit de terminis, que no penalit-
zi ni els professionals ni els usuaris,
i que la sanitat pública garanteixi
aquest servei..

En definitiva les dones hem de
tenir el dret a decidir.

Maig 2008. Xarxa de Dones de
Caldes de Malavella
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XARXA DE DONES DE CALDES DE MALAVELLA ASSOCIACIÓ ATLÈTICA

ENTITATSENTITATS

Com cada any, per aquestes dates, estem
ultimant la celebració de la  6a. Milla

Urbana Francesc Sala, que es celebrarà
el pròxim 10 de maig  de 2008. En

Aquests moments ja podem afirmar que
la inscripció ha assolit l'èxit de partici-

pació de cada any. Esperem la vostra
assistència per fer més pinya a la arri-

bada dels participants i donar més ànim
i suport als corredors. Com cada any, la

Milla té el suport de l'Ajuntament de
Caldes i el Consell Comarcal d'Esports,
majoritàriament. També les principals

entitats del poble hi col·laboren amb els
diversos premis que es donen en el

decurs de l'esdeveniment, des d'aquí el
nostre agraïment per la seva desinteres-

sada col·laboració. La Milla tindrà la
seva sortida al començament del carrer

de la Pau, per la part del pont de la
riera Santa Maria i arribarà, segons les
categories, a la rotonda del monument

de l'Onze de Setembre. 

Un cop donades per acabades les dife-
rents curses de la Milla, es donaran les

copes i premis a les diferents categories,
depenent de l'edat i categoria. Durant el
transcurs de la cursa es donaran begu-

des i detalls, obsequi de Vichy Catalán i
també es repartiran talls de coca per

cadascun dels participants.

Us assabentem que s'ha posat en marxa
la preparació de la nostra mainada, en

hores extra-escolar, des de l'Escola Sant
Esteve, pel gran esdeveniment que és la
Milla, suportat per l'Escola a través del

Pla Català de l'Esport. També hem de
remarcar l'interès de l'AMPA, que grà-

cies al seu suport s'ha pogut tirar enda-
vant amb una bona participació.

Llei de l'avortament

Imatge dels menuts participant en la Milla l'any passat
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CLUB VOLEI JOVES CALDES
Un cop finalitzada la primera ronda
de la competeció catalana de voleibol
d'aquesta temporada, no podem fer
menys que felicitar les jugadores i
entrenadores i entrenadors de totes
les categories on hem participat, per
l'esforç realitzat, fent que dia a dia
l'afició per aquest esport en el nostre
entorn vagi en augment.

Les categories en les quals estem par-
ticipant són la sènior de 3a. catalana,
la juvenil de 3ª. catalana i la cadet de

2ª. catalana. Totes d'àmbit femení.

Ara hem començat la segona ronda
de la competició on l'equip sènior i
el cadet estan jugant la competició
per optar al millor de la segona fase
i els dos equips juvenils juguen la
lligueta per promocionar de catego-
ria i passar a 2a. catalana.

Cal posar de relleu que la majoria
dels equips amb qui ens enfrontem
són de ciutats més grans i de molt

més habitants, la qual cosa ens fa
sentir orgullosos  que un grup de
jugadores i equips tècnics ens
representin la nostra vila d'una
manera digna per tot Catalunya.

Des d'aquestes ratlles, la Junta
Directiva vol donar les gràcies a
totes les persones que ens han
donat i ens donen suport, col·labo-
radors, patrocinadors, Ajuntament
de Caldes i pares, que fan possible
que aquest Club continuï endavant.

ENTITATSENTITATS

ASSOCIACIÓ DONES PER CALDES

El dissabte dia 1 desembre, a la sala annexa de la Casa
Rosa, va ser un plaer poder escoltar la conferència
Dones en transició, sobre el reconeixement de la deci-
siva aportació del moviment de les dones en la cons-
trucció de la nostra societat democràtica i del valor
dels seus principis per avançar en una societat més
igualitària i una humanitat lliure, a càrrec de la Dra.
Mary Nash, catedràtica d'Història contemporània a la
Universitat de Barcelona, directora del Grup de Recerca
Consolidat Multiculturalisme i Gènere, Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya (1995), habitual
cololaboradora de revistes científiques i fundadora de
l'Associació Espanyola d'Investigació de la Història de
les Dones. Ha escrit diverses obres sobre els moviments
de la dona: Dones en Transició, Mujeres en el mundo,
Rojas, Las mujeres republicanas en la Guerra Civil o
Inmigrantes ante nuestro espejo.
Al finalitzar l'acte és va procedir al sorteig d'una ciste-
lla que es va lliurar a la guanyadora, Rosa Delemus.

8 de març, Dia de la dona treballadors

Organitzat conjuntament entre l'Ajuntament, Xarxa de
Dones i l' Associació de Dones per Caldes es va fer la
projecció de la pelolícula “Siete Mesas (de Billar
Francés),  a continuació un pica-pica i dansa del ven-
tre a càrrec de l'Alejandra Undurraga.

Activitats que organitzem i on encara, si us interessa,
us hi podeu inscriure
● Intercanvi de serveis entre dones, sense que hi hagi
intercanvi monetari: per fer-nos la vida més fàcil (banc
de temps).
● Taller de rehabilitació, a càrrec del psicòleg i fisiotera-
peuta Fèlix Garabieta,  tots els dijous de 2/4 de 8 fins a
21 h., amb l'objectiu de millorar el  cos i la  ment mitjan-
çant tècniques de respiració, relaxació, visualització, con-
centració, estiraments, xi-kung i exercicis suaus.
● Taller de costura bàsica,  a càrrec de  Pilar
Fructuoso i Nadal. 
Taller de mitjons, amb 4 agulles, a càrrec de   TONI
OLLER i DALMAU    
Taller de pintura sobre vidre i roba, a càrrec d'Àngela
Collell i Bosch 
● Curs de prevenció reacció contra les agressions a les
dones, organitzat conjuntament per la Xarxa de Dones  i
l'Associació Dones Per Caldes, pel proper 17 de maig , de
5 a 7: Tècniques de defensa personal específiques per a
dones i Psicologia de la defensa personal, a càrrec de
Xavier Muñoz, Instructor de Defensa Policial i de Defensa
Personal 

Telèfon: 629 975 273
Correu: donespercaldes@hotmail.com

RESULTATS AL FINAL DE LA 1ª RONDA

CAMPIONAT DE CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ FEMENINA - GRUP "A" (SENIOR)
Classificacions actualitzades al dia 10/04/2008

Classificació actualitzada a la jornada 22ª
EQUIPS J G P S SF SC PF PC Punts

1 C.V. CORNELLÀ 18 16 2 0 52 18 1636 1327 34
2 C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ 18 15 3 0 50 17 1590 1308 33
3 TORNEM VÒLEI 18 15 3 0 50 25 1704 1469 33
4 C.V. AA LLARS MUNDET "B" 18 12 6 0 41 29 1537 1446 30
5 C.V. JOVES CALDES 18 8 10 0 36 35 1506 1525 26
6 C.V. FIGUERES 18 6 12 0 31 42 1490 1584 24
7 HANDBOL BORDILS "B" 18 6 12 0 28 41 1447 1511 24
8 C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS "B" 18 5 13 0 22 43 1327 1415 23
9 C.V. TORDERA 18 3 15 0 19 49 1280 1580 21
10 C.V. A.V.A.P. "B" 18 4 14 1 14 44 1022 1374 21

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL FEMENÍ 3A DIVISIÓ GRUP "B"
Classificacions actualitzades al dia 31/03/2008

Classificació actualitzada a la jornada 22ª
EQUIPS J G P S SF SC PF PC Punts

1 C.V. JOVES CALDES "B" 20 19 1 0 59 13 1734 1141 39
2 C.V. JOVES CALDES "A" 20 16 4 0 52 21 1630 1421 36
3 C.V. TORELLÓ 20 14 6 0 51 24 1682 1375 34
4 C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" 20 10 10 0 44 39 1733 1685 30
5 VÒLEI ILURO MATARÓ 20 10 10 0 36 41 1569 1656 30
6 CCE MONTESSORI-PALAU 20 10 10 0 33 39 1474 1605 30
7 C.V. FIGUERES "B" 20 9 11 0 41 40 1671 1680 29
8 A.E.B. MATARÓ 20 8 12 0 35 47 1632 1830 28
9 AEE IES JAUME CALLÍS 20 8 12 0 30 47 1597 1686 28
10 C.V. TORDERA 20 3 17 0 19 52 1370 1659 23
11 C.V. BREDA 20 3 17 0 17 54 1323 1677 23
12 -Descansa2- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET FEMENÍ 2A DIVISIÓ GRUP "C"
Classificacions actualitzades al dia 28/02/2008

Classificació actualitzada a la jornada 14ª
EQUIPS J G P S SF SC PF PC Punts

1 C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS 14 13 1 0 41 9 1195 856 27
2 C.V. VALL D'HEBRON "B" 14 12 2 0 37 16 1206 994 26
3 LUBESA-VALLDOREIX 14 8 6 0 33 21 1198 1025 22
4 C.V. FIGUERES 14 8 6 0 31 25 1222 1185 22
5 C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" 14 8 6 0 28 24 1123 1085 22
6 C.V. JOVES CALDES 14 3 11 0 16 34 992 1142 17
7 C.V. TORELLÓ 14 3 11 0 13 35 831 1130 17
8 C.V. SANTA COLOMA 14 1 13 0 5 40 752 1102 15

Conferència Dones en transició



14ª. Caravana solidària amb el
poble sahrauí 2008

Per vuitè any consecutiu s'ha dut a terme al poble
de Caldes de Malavella  la 14a. Campanya de

Recollida de Productes Higiènics pel poble sahrauí.
Aquest any 2008 la Caravana Catalana Solidària

per al Sàhara ha recollit productes de neteja perso-
nal: gel, xampú i sabó. Aprofito l'espai que ens

ofereix la revista per agrair al poble de Caldes la
seva col·laboració en la campanya. Aquest agraï-

ment es fa extensiu des de l´ACAPS (Associació
Catalana d´Amics del Poble Sahrauí) i des del

mateix poble Sahrauí. Agraïm també a les dues
escoles de Caldes, CEIP Sant Esteve i CEIP La
Benaula, a les educadores de la Llar d'infants

Ninots, a la Mercè i a la Marta de la Biblioteca
Francesc Ferrer i Guàrdia i, especialment, a

l'Ajuntament de Caldes, el suport per continuar
fent realitat aquest projecte. 

El diumenge 2 de març es va realitzar amb gran
èxit de participació l'acte de cloenda durant el matí
amb la recollida de productes a la plaça de l'esglé-
sia i amb la paradeta de productes originals o rela-

cionats amb el poble Saharauí. I a la tarda, al
Teatre, amb la representació de l'espectacle de tea-

tre infantil de la Companyia de Titelles Sebastià
Vergés amb l'obra Hansel i Gretel - La caseta de

xocolata. Per acabar l'acte vam poder gaudir de la
ja tradicional xocolatada.

L'objectiu de la campanya a Catalunya és la reco-
llida de productes d'higiene personal, per fer-los

arribar als campaments de Tinduf (Argèlia). A
Caldes s'ha recollit un total de 240.60 kg de mate-

rial. Podeu veure reflexat en la taula següent les
aportacions dels diferents municipis de la nostra

contrada.
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ASSOCIACIÓ CATALANA AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ 

Estem arribant al final del curs catequètic
07-08. Durant aquest curs, hem pelegrinat
al santuari de Montserrat. Per l'Advent,
ens hem preparat per rebre Jesús com ho
féu Maria, la mare de Déu. Tot pujant a
l'ermita de Sant Maurici hem recordat el
150è aniversari de les aparicions de la
Mare de Déu a Lourdes. Hem preparat el
camí de la Quaresma cap a la Pasqua tot
recordant el que hem de portar a la nostra
“motxilla” per no defallir en el camí. Hi
ha hagut tres joves que ha fet la seva
Solemne Professió de Fe -Comunió
Solemne- durant la Vetlla de Pasqua, i un
altre noi que ha estat confirmat en una
celebració conjunta de les parròquies de

l'agrupació a Cassà de la Selva, celebració que va ser
presidida pel bisbe Carles. També hem pogut participar
a les Catecolònies a Sant Aniol de Finestres, on els
“deixebles d'Emaús” ens han ajudat a aprofundir el
significat de la Pasqua de Jesús. També hem tingut l'o-
portunitat de participar a la Trobada Diocesana de
Catequesi de Seguiment -etapa de postcomunió- a la

Cellera de Ter, una Trobada
a l'estil de la que es va fer
a Caldes el 30 d'abril de
2006. Enguany se'ns con-
vidava a tots plegats a
“Construir l'Església” des
de la pròpia parròquia, i
descobrir com en som de
necessaris per a la seva
edificació i consolidació
actual. Finalment, aquest
més de maig, estem cele-
brant que “Jesús convida a
uns nois i noies a asseure
a taula amb Ell”, per pri-

mera vegada. 
El curs catequètic finalitza, però la vida de les persones i les seves celebra-
cions no acaba pas. Per això ens continuem reunint cada setmana refer
forces, escoltant i assumint el que Jesús ens proposa amb la seva Paraula i
alimentant-nos amb aquell Pa que ens uneix i ens compromet a viure esti-
mant com a germans ben avinguts.

14a CARAVANA SOLIDÀRIA AMB EL POBLE SAHRAUÍ 2007

Municipis Material recollit Total

GEL XAMPÚ SABÓ ALTRES

Girona, Salt 1352.25 551.9 240.8 225.46 2370.41
St. Gregori 184.6 39.7 9 233.3
Besalú 202 58 20 280
Llagostera 0 289.6 8 31 328.6
St. Julià Ramis, 
Sarriá de Ter, 
Banyoles, 
Porqueres 224 106 23.4 353.4
Quart 53 27 8 88
Celrà 196.6 63.5 20.3 280.4
Caldes de Malavella 44.5 166.7 29.4 240.6
Bordils 133.2 39.5 30.5 203.2
Corçà 125.7 83.9 40 249.6
Bescanó 130.4 70 38.5 238.9
Vilablareix 118.9 32 0 150.9
Castellfollit de la Roca 15 13.5 0 28.5
Sta. Cristina D'Aro 25.9 0 8.9 34.8
Palamós 390 65 65 520

TOTAL 3196.05 1606.3 541.8 256.46 5600.61

Paradeta a la plaça de l'Església

L'Aquae arriba al Sàhara! 

Acte de tanca-
ment de la cam-
panya, amb
xocolatada i
percussió de
Tam Mauriki
Tam

Des de la Parròquia
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Inici de la temporada 2008 
Hem començat les nostres activitats amb la participa-

ció en la Festa de les Entitats a Cassà de la Selva el
diumenge 20 d'abril. La pluja no va deixar que els

nostres gegants ni cap dels assistents participessin en
la cercavila. Malgrat la pluja, els grallers i tabalers ens

van fer gaudir d'un estona molt agradable amb les
seves interpretacions.

Seguidament hem participat en la Festa del 25è
Aniversari del Centre d'Esplai Sant Esteve. El dissabte
26 d'abril tots els membres de la colla, col·laboradors

en els actes d'aquesta festa, vam poder gaudir 
d'un excel·lent sopar a la Rambla d'en Rufí. 

Seguidament vam ballar dan-
ses tradicionals amb els Toc
de Xarel·lo. Com a agraïment
a la nostra participació, el
Centre d'Esplai Sant Esteve va
posar el fulard al més jove de
la Colla, En Maurici, que el
lluirà a partir d'ara A conti-
nuació, els nostres grallers i
tabalers acompanyats dels
Tam Mauriki Tam, van animar
el correfoc dels Diables de
l'Albera que va despertar i
il·luminar a mig Caldes en el
seu recorregut per la part
antiga del poble. L'endemà
ens vam llevar d'hora per
participar en la Cercavila dels

Gegants de Caldes i acompanyar als “pistatxos”
de l'Esplai en els últims actes commemoratius
d'aquesta festa, com va ser la lectura d'un mani-
fest i la destapada de la placa commemorativa.

El proper 3 de maig la Colla anirà a Miravet per
participar en els actes commemoratius dels 20
anys d'En Treball i Na Cultura, els gegants de
l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
Els nostres gegants, en Claudi i l'Emília, i els
dos capgrossos, Papirus i Octàvius, participaran
al Castell de Miravet en la Macro-representació
Història gegant de Catalunya. Pels seu origen
romà seran actors d'aquesta representació tea-
tral. Serà una gran festa amb moltes activitats
vinculades al món geganter i la Colla Gegantera

de Caldes de Malavella hi serà representant, amb els
gegants, el nostre poble.

Pels nostres seguidors que ens acompanyen arreu de
Catalunya, ens podreu veure el proper 10 de maig a
Llagostera i el diumenge als actes de l'Aplec de Caldes
de Malavella. Us hi esperem a tots!

Això no s'acaba aquí. A la Colla no se li acaben les idees
ni als seus membres les ganes de treballar. Prepareu-vos
perquè aviat arribaran novetats que us sorprendran.

Si voleu seguir-nos de més a prop i estar informats de
les nostres activitats, podeu connectar-vos al nostra
web: www.caldesdemalavella.cat/gegants

El 9 de març passat el nucli local de la CAL
va fer una paradeta per recollir signatures

d'adhesió a la campanya Decideixo Decidir.
Tot i que és una campanya genèrica que va

més enllà de la llengua, també és veritat que
també en la llengua tenim el dret de decidir
encara que sovint no ens deixin exercir-lo.  

La campanya Decideixo decidir té per objectiu
difondre i pressionar políticament sobre la

necessitat que el poble català pugui decidir
democràticament sobre tots els afers que li

siguin propis. Es propasa instar els
Parlaments dels Països Catalans per tal que

aquests demanin al Congrés dels Diputats la
transferència de la competència plena per a la
convocatòria de referèndums en els seus res-

pectius territoris.

La campanya està convocada per la
Plataforma pel Dret de Decidir i la Plataforma

Sobirania i Progrés i el nucli de la CAL, des
de l'inici de la campanya hi ha col·laborat
amb l'aportació d'un centenar d'adhesions,

malgrat la pluja de la tarda. Si voleu afegir-
vos-hi, només heu de fer que dir-ho i us faci-

litarem una fulla.

La Campanya Decideixo decidir

El Correllengua
Estem treballant ja per fer un Correllengua ben lluït. Si voleu
col·laborar-hi amb idees o ajudant a l'organització, feu-nos-ho
saber. Estarem contents de comptar amb la vostra ajuda. En el
proper número de l'Aquae us n'avançarem més coses. A
Caldes, mou-te per la llengua!

caldes@cal.cat



25 anys Centre d'Esplai Sant Esteve
El mes d'abril passat vam celebrar el nostre 25è aniversari, un aniversari que vam voler celebrar al costat de tota
la gent que forma part actualment del Centre d'Esplai,  nens, cuineres, col·laboradors... i amb alguns esplais de
fora que també ens van acompanyar en aquest dia.

Vam començar dissabte a la tarda amb la missa i tot seguit una gimcana pel poble amb els jocs de tota la vida,
no només van participar-hi els nens, sinó també els pares. Hauríem de veure qui s'ho va passar millor...  Tot
seguit, per recuperar forces, no podia faltar un gran sopar. Quina taula!!! quasi arribava fins al final de la ram-
bla, quin goig! 

Llavors, és clar, faltava baixar el sopar i res millor que fer-ho tot ballant. Ens van acompanyar el grup Toc de
xarel·lo, que ens va fer passar una vetllada d'allò mes divertida. En acabat, els que encara tenien forces per con-
tinuar, van poder gaudir d'un bon correfoc que es va allargar ja fins entrada la matinada. Abans d'anar a dormir,
una mica de ressopó i fins demà!!!

L'endemà al matí, un cop ben esmorzats, la Colla Gegantera ens va oferir una magnífica cercavila pels carrers del
poble que va arribar fins la plaça de l'Església. Allà es va llegir un petit poema i es va fer el descobriment d'una
placa commemorativa pels 25 anys de l'Esplai. Tot seguit ens vam acomiadar  tots junts amb l'hora dels adéus i...
fins la propera!

Des d'aquestes quatre ratlles, volem agrair a tots els que han fet possible aquest aniversari.
Moltes gràcies

L'equip de monitors 
esplaisantesteve@gmail.com
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Comprar als establiments de l'Associació
de Comerç i Serveis de Caldes de
Malavella  ara  té  premi!  
Et convidem a descobrir la nova targeta client Gratuïta i emporta-te
molts premis.

L'Associació de comerç i “la Caixa” presenten una targeta gratuïta,
sense quota de manteniment ni de renovació i que suma punts estre-
lla. Una targeta plena d'avantatges!

Pots associar la targeta client al compte corrent del teu banc de sem-
pre, sense canviar d'entitat bancària. També pots pagar en efectiu i
donar la targeta per beneficiar-te dels descomptes i promocions
exclusives que t'ofereix.

També és una targeta solidària ja que amb les teves compres ajudaràs
ONG i entitats de La Selva amb projectes solidaris.
Activa't al comerç i emporta't molts premis! 

II  MOSTRA GASTRONÒMICA
Després de l'èxit de la I Mostra Gastronòmica de l'any  passat,
l'Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella ja
estem preparant la II MOSTRA  GASTRONÒMICA  per aquest
any.

Amb la col·laboració dels Joves intrèpids i de l'Ajuntamnet, els
restaurants de Caldes presentaran uns plats que faran les delí-
cies de tots els assistents.
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els racons de
Caldes

RAMBLA RECOLONS I
RAMBLA D'EN RUFÍ

Les rambles de Recolons i d'en Rufí són un luxe

al mig del poble, uns espais ideals per passejar i

gaudir de la fresca els capvespres d'estiu o des-

connectar de la rutina qualsevol dia de l'any

sense haver d'anar gaire lluny. Aquests passeigs

de plataners oxigenen el nucli urbà i, al mateix

temps, permeten resseguir algunes de les mos-

tres més destacades de l'arquitectura modernista

de Caldes de Malavella. 

ls traçats de
les rambles
remeten a l'è-

poca de major esplen-
dor turística de
Caldes. Començant a
pocs metres de les
àbsides romàniques
de l'església parro-
quial de Sant Esteve,
la rambla Recolons porta el nom de l'home que en va promoure la urbanitza-
ció, Bartolomé Recolons. A banda i banda d'aquest passeig es van anar cons-
truint cases d'estil modernista i noucentista, segones residències d'estiue-
jants atrets per les aigües termals que van escollir Caldes per als seus dies
de vacances.

Si el punt de partida del passeig és el centre de la vila, la primera d'aquestes
edificacions és la casa Mas i Ros, en la que destaca una petita tribuna hexa-
gonal acabada amb falsos merlets. A mesura que s'avança, es van trobant les
cases Motlló, Bell-estar, la torre de Can Sala i la vil·la Rosario -construïda

entre 1914 i 1928, també se la coneix com la torre dels Alemanys en referència al seu primer pro-
pietari. Aquests dos últims edificis ja són a la rambla d'en Rufí, emmarcat pels arbres i delimitat per
camps, sense cap més construcció al seu voltant. Seguir-lo permet arribar fins a la bassa de Can
Rufí, on hi ha la masia que li dóna nom, i les Roques. D'aquesta manera es completa un dels cir-
cuits més agradables per Caldes de Malavella. 

E
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SES CALDES DE MALAVELLA 

C om que als professors a vegades se'ns
acaben les idees, vam decidir donar el
protagonisme als alumnes més vete-

rans del nostre centre per preparar les activitats
de la Diada de Sant Jordi: els nois i noies de 3r

d'ESO. Van sortir un munt d'idees, entre les quals els tallers que
finalment vam decidir fer i que van ser tot un èxit. Tots vam apren-
dre a fer braçalets de fil i de boletes de colors, creps de xocolata, a
tocar el djembé (instrument de percussió africà), i ens ho vam pas-
sar d'allò més bé amb els jocs de cucanya, el karaoke, el voleibol i
el futbol i vam quedar bocabadats amb els experiments explosius
del professor de Química.

A l'hora d'esmorzar, coca per tothom i felicitats a tots els Jordis i
Jordines! Un solet que feia bo de veure ens va acompanyar de bon grat. 

Com que enguany se celebra l'Any Internacional de les
Llengües, el Departament de Llengües del centre va organitzar un
concurs d'endevinalles en català, castellà, anglès i francès que va
tenir guanyadors i premis, i vam poder escoltar poemes recitats en
totes aquestes llengües acompanyats de les guitarres i el piano de
tres alumnes.    

I la Diada no és Diada si no s'acaba a ritme de grallers: els
alumnes més músics ens van demostrar amb els seus instruments
que un bon final de festa sempre ha d'anar acompanyat de gust de
festa major i de ballaruga! Fins i tot els petitets del CEIP la
Benaula es van posar a ballar quan ens van veure tan engrescats!

Agraïm per una banda als alumnes de 3r les seves idees, i per
l'altra als alumnes de 1r i 2n per la seva participació i entusiasme.

Gemma Vinyes-M. Sala
SES Caldes de Malavella  

CEIP La Benaula

SANT JORDI al
Ses Caldes de Malavella
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CEIP 
Sant Esteve

L’ AMPA del CEIP Sant Esteve, amb la
col·laboració de l'AMPA del CEIP
Benaula, hem organitzat per primera

vegada el Casal de Sant Joan per tal de poder cobrir la
manca d'activitats socioeducatives per als alumnes
durant els dies del mes de juny posteriors a l'acaba-
ment  de les classes, concretament el divendres 20,
dilluns 23, dimecres 25, dijous 26, divendres 27 i
dilluns 30. Les activitats es duran a terme a les
instal·lacions del CEIP Sant Esteve però la matrícula
és oberta a tots els nens i nenes d'entre 4 i 12 anys que
hi estiguin interessats.

L'empresa Tot Oci serà l'encarregada d'organitzar
les activitats que enguany tindran com a eix central una
temàtica que promet ser
molt engrescadora: El
Mag d'Oz! Podeu consul-
tar les diverses modali-
tats d'horaris i preus al
fulletó informatiu que
adjuntem. Cal tenir ben
present que la data límit
per a formalitzar la
matrícula és el proper 23
de maig!

La segona novetat
més destacable és la
posada en marxa del
nou web de l'AMPA, que
és a la vostra disposició
a partir d'aquest mes de
maig per tal que us
resulti més fàcil obtenir
la informació que us
pugui fer falta en qual-
sevol moment. El nou
web us permetrà acce-
dir als diversos formula-
ris de què disposa
l'AMPA: per fer-vos
socis, inscripcions al
casal de St. Joan o a les
diverses extraescolars,
fulls de baixa, etc... de
manera que us resultarà

molt més còmode tramitar qualsevol d'aquestes
opcions. En definitiva, pensem que serà una bona eina
que ens ajudarà a millorar el funcionament de la nos-
tra entitat i per extensió de la nostra escola. No cal dir
que podeu fer-nos arribar qualsevol suggeriment per
tal de millorar o ampliar els continguts del nostre web.
L'adreça no és gaire senzilla, 

www.caldesdemalavella.cat/associacionisme/am
pasantesteve/Publicacion4.htm (memoritzeu-la als
preferits!) però també podeu accedir-hi a través dels
enllaços que trobareu al web de l'ajuntament
(www.caldesdemalavella.cat) o bé al del CEIP Sant
Esteve (www.xtec.cat/ceipmalavella).

I per acabar, ja estem ultimant els detalls de les
diverses activitats de fi
de curs: els alumnes
del taller de teatre ja
estan a punt per la
representació de l'obra
Enriqueta. La formiga
sense cul, que tindrà
lloc el dijous dia 12 de
juny, a les 7 de la tarda
al Teatre Municipal.
Estem acabant de pre-
parar la festa de fi de
curs, que serà el pro-
per diumenge 15 de
juny, a la pista poliva-
lent de la zona esporti-
va. Durant la festa gau-
direm de les exhibi-
cions d'algunes de les
activitats extraesco-
lars, d'un bon dinar i,
per fer-ho pair tot,
ballarem amb Els
trambòtics en un fi de
festa ben sonat. Però
de tot això ja us n'infor-
marem, amb més
detall, més endavant.
Fins aviat!

APRENDRE MÉS ENLLÀ DELS LLIBRES

L es sortides escolars tenen de bo que permeten
viure en la pell allò que sovint està escrit en els
llibres. En aquest sentit, l'alumnat d'Educació

Infantil van anar al Mas Suro de Sant Gregori on es van
endinsar en el món de les abelles i la mel. El cicle ini-
cial va assistir a una audició al Palau de la Música i el
cicle mitjà va gaudir d'una obra de teatre a Girona.
L'alumnat de 5è s'havia introduït a l'Edat Mitjana i així
és que van anar a pujar el Castell del Montgrí, fortale-
sa de la mediterrània, i  van visitar la vila medieval de Torroella. D'altra banda, el curs de 6è. va caminar sobre
els volcans d'Olot. Més que el reforç d'uns coneixements cal destacar l'esperit de classe i l'estretor de rela-
cions que es va afavorir en cadascuna d'aquestes sortides. 

Tot dansant acomiadem el trimestre
L'acabament del segon trimestre el vam voler celebrar d'una
forma ben alegre: tot ballant! Feia dies que cada classe tre-
ballava una dansa diferent i per acomiadar el trimestre la va
ballar davant de tota l'escola. Un petit berenar acabada la
dansada obria uns dies de merescut descans. 

Jornada de portes obertes
Si bé fins ara no era tradició obrir l'escola uns dies previs al
període de la matriculació, va semblar una proposta bonica
obrir les portes i permetre que tothom qui ho desitgés visi-
tés l'escola. Durant tot el matí, pares i alumnes van tafane-

jar per les aules i passadissos, alguns nos-
tàlgics van retrobar bells records en trepitjar
l'escola de la seva infantesa i per la majoria,
va ser un matí per informar-se i reflexionar
sobre l'oportunitat  de venir al CEIP Sant
Esteve.

Sant Jordi
Si les roses van de bracet amb els llibres, a
l'escola es va aprofitar per vendre roses
durant la diada de Sant Jordi per comprar lli-
bres per a la biblioteca. L'alegria va ser la
protagonista en un dia en que les diverses
activitats que es van celebrar a cada cicle, van
anar acompanyades de poesia i cultura cata-
lana. Aprofitem des d'aquí per agrair a tots
aquells i aquelles que d'una forma o altra van
col·laborar venent o adquirint roses. De ben
segur l'alumnat en sortirà beneficiat. 

AMPA del
CEIP Sant Esteve

EL CASAL DE SANT JOAN
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AMPA de
LA LLAR D'INFANTS Ninots

LÍMITS, NORMES I CÀSTIGS. MOLTS DUBTES

A vui, a l'agafar a coll a
la meva filla de 21
mesos, ella ha

començat a donar-me petits cops
de mans a la cara i tot perquè no li
venia de gust que jo l'agafés i la
tragués d'allò que ella estava fent.

De fet, no és la primera vega-
da que ho fa. Ha agafat el mal cos-
tum de “picar-me” quan li faig
alguna cosa que ella no vol.

Quan mostra aquesta actitud,
jo, dolça però seriosament li pre-
gunto: Què fas? Per què li fas això a
la mama? La mama t'estima molt!

Ella, al principi frenava, però
darrerament continua estovant-me
fins que trobo l'estratègia del
moment (que no sempre és la
mateixa). Em pregunto si la culpa
és meva per haver-li fet algun pam
a les manetes quan la situació ha
pogut amb mi.

Fa un dies el meu fill Eduard,
que té 22 mesos, va llençar a terra
la bossa del berenar. De seguida li
vaig: Eduard, això no es fa. No es
llancen les coses a terra, si us plau
recull la bossa.  Ell no en va fer ni
cas. Jo vaig insistir i ell com si sen-
tís ploure. A la tercera vegada de
dir-li es va apropar a la bossa del
berenar, la va arreplegar i la va tor-
nar a llençar a terra. Ràpidament
el vaig portar al rebedor i li vaig dir:
Això no es fa. Ara estarem una
estona aquí asseguts per pensar en
el que has fet. I va començar una
petita lluita en la qual ell intentava
aixecar-se i jo evitar-ho. Quan li
preguntava si ho tornaria a fer, al
principi responia que sí. Quan per fi
va dir que no, vàrem tornar a la
cuina per recollir-la però la va tor-
nar a fer anar pels aires. I així unes
quantes vegades més. 

Ja us podeu imaginar com la

meva tranquil·litat inicial es va anar
esvaïnt a poc a poc i em vaig anar
posant cada vegada més nerviós i
aixecant alhora el to de veu. Fins i
tot, la meva dona va voler intervenir
i no li vaig deixar perquè pensava
que llavors em desautoritzava.
Finalment, cansat de la situació,
amb l'Eduard plorant i cridant, el
vaig estirar, vaig agafar-lo de les
dues mans amb força i el vaig obli-
gar físicament a recollir la bossa i a
deixar-la a la taula. Però ell encara
va intentar tornar-la a tirar.

De tant en tant hi reflexiono i
em vénen al cap diversos pensa-
ments: No vaig tenir prou pacièn-
cia. Les presses per sopar i anar a
dormir no ajudaven. A mesura que
jo em posava nerviós ell també i a

l'inrevés. Vaig actuar bé? Havia de
deixar intervenir la mare? Vaig fer
correctament utilitzant la força físi-
ca? Havia d'haver-ho deixat córrer?
Hem faig por a mi mateix quan
m'entren ganes de donar-li una
bufa, sabré aguantar-me sempre?
Per què l'Eduard es va comportar

així i com més li insistia més hi tor-
nava?

Aquestes i moltes altres situa-
cions es donen en el dia a dia amb
els nostres fills. Els pares/mares
no sempre sabem quina és la
millor manera d'educar-los. I ens
fem preguntes de tota mena: Com
hem de reaccionar? És positiu que
el nen vingui per mitjà d'una pro-

mesa o perquè el distraiem
amb una altra cosa? El xantat-
ge és sempre dolent? Què
passa quan els avis tenen cri-
teris educatius diferents als
dels pares? Per què quant més
diem NO... més vegades ho
fan?

Per això, des de l'AMPA de
la Llar d'Infants Ninots ens
hem animat a demana a
l'Ernest Luz, psicòleg infantil,
que ens vingui a parlar sobre
Límits, normes i càstigs en

relació als nens petits. La xerrada
serà el dijous 12 de juny a les 21:30
al Casino. Pares, mares, avis, can-
gurs... hi esteu tots convidats. Us hi
esperem!

AMPA Llar d'Infants Ninots

AMPA del
CEIP La Benaula

A Des de l'últim número de l'Aquae, l'AMPA de la Benaula ha introduit un canvi
en la seva organització. Si bé la junta està constituïda bàsicament pels matei-
xos membres, la creació de les comissions de treball ha contribuit a augmen-

tar-ne el dinamisme. Aquestes comissions han desenvolupat moltes activitats i d'entre
aquestes, volem esmentar-ne en aquest espai unes quantes, no les més importants però sí
les que puguin tenir un aspecte més lligat a la realitat del poble.

La nostra Comissió Web/dis-
seny ha creat una nova pàgina web
totalment actualitzada des d'on es
va informant de les diferents actua-
cions de l'associació. La podeu visi-
tar a http://www.xtec.cat/ceiplabe-
naula/ampa/index.htm. L'AMPA ha
quedat identificada amb un nou
logotip que s'utilitza en tot allò on
es participa.Durant aquest últims
mesos hem estrenat el primer but-
lletí amb una edició quadrimestral,
que explica tot el que s'ha fet o té
relació amb L'AMPA. 

La Comissió de Festes va
muntar la rua de Carnestoltes i la
parada de Sant Jordi. Les nostres
bosses de berenar infantils van
ser extraordinàries. En la parada
s'hi van vendre roses, bates i les
noves samarretes de màniga
curta. La parada va ser visitada
per molts vilatans i pels nens de
la nostra escola, que gràcies a la
cololaboració de la botiga Abacus
de Girona i mitjançada per la nos-

tra AMPA, van ser obsequiats amb un llibre. La festa de Sant Jordi va resultar tot un èxit!!!
La nostra intenció és poder col·laborar en tot el possible per millorar la situació dels

nens de l'escola i la del nostre poble en general. És per això que també vam contribuir en la
xocolata popular organitzada per l'Associació d'Amics del poble sahrauí. Per acabar, només
volem afegir que si voleu cololaborar amb la junta, o teniu cap dubte podeu contactar amb
nosaltres a través del nostre correu electrònic: ampaceipcaldes@hotmail.com
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A Aquesta és una de les
activitats principals
que realitzem a la llar

d'infants. L'equip educatiu hem
creat el “joc amb material quotidià”
basant-nos amb el  joc heurístic i
amb  la panera dels tresors.És una
activitat d'exploració i combinació
dels objectes que  ajuda l'infant  a
estructurar el seu pensament, el
seu llenguatge, la seva  relació per-

sonal, tot aprofitant les seves
accions espontànies i potenciant-
ne de noves.

Ho proposem a infants de 12-
24 mesos (P-1) i  a partir dels 24
mesos (P-2) també hi juguen espo-
ràdicament. 

Per portar a terme la sessió
dividim el grup-aula en dos grups.
Mentre un grup fa el “joc amb mate-
rial quotidià” l'altre grup realitza,
amb una altra educadora i en un
altre espai, una activitat diferent. 

Durant la sessió, si un infant

es cansa abans d'acabar-la   i/o
altera l'harmonia el farem recollir i
el portarem amb l'altre grup. 

COM ES PORTA A TERME LA
SESSIÓ?
Aquesta activitat es divideix en tres
passos diferents:
1. L'educadora  prepara el mate-
rial, generalment, a la sala poliva-
lent . Col·loca cada contenidor a

uns punts concrets de la sala (dis-
tanciats entre ells). Cada conteni-
dor conté el mateix material:

Anelles de fusta (cortina)
Taps metàl·lics
Taps de suro                       
Rul·los de perruqueria 
Claus i clauers                      
Trossos de mànega
Retalls de roba                  
Pinces d'estendre
Cilindres durs de plàstic            
Petxines
Cintes de roba                     

Ampolles petites de plàstic
tipus “estima-la”
Contenidors de metall

2. Cada infant es posa davant del
contenidor. Manipula, explora,
combina els diversos material al
ritme que vol. L'educadora obser-
va. Només  intervé quan és conve-
nient i/o per donar seguretat.
3. Recollida. Cada infant recull el

seu material dins el contenidor. 

OBJECTIUS
·Estructurar el pensament de l'infant
·Treballar autònomament, a un
ritme individual
·Conèixer les propietats del material
·Experimentar sentiments d'èxit i
satisfacció en les pròpies conquestes.
·Ser capaç de respectar i conservar
el material
·Respectar  l'atmosfera de calma i
de silenci

LLAR D'INFANTS
Els Ninots

EL JOC AMB MATERIAL QUOTIDIÀ
labiblioteca

Els 5è concurs de microliteratura
Joaquim Carbó ES TANCA AMB ÈXIT 

DE PARTICIPACIÓ I DE QUALITAT 

E n aquesta cinquena edició del concurs de microliteratura hem volgut
fer un petit homenatge a Joaquim Carbó proposant la inclusió en els
textos de les paraules que conformen el títol de la seva obra més

emblemàtica: “la casa sota la sorra”. Enguany ha augmentat la participació del
concurs en el seu apartat d'adults. S'han presentat 51 obres, de les quals 16 han
estat escrites per gent de Caldes. Aquest fet, ja per si sol, el considerem molt
positiu, però hi hem d'afegir que el
nivell d'aquestes obres ha estat molt alt
i el jurat ha tingut veritables problemes
per escollir les obres guanyadores.

Us agraïm la vostra participació i
us animem a continuar concursant en
properes edicions.

A l'apartat infantil i juvenil hem
tingut, com cada any, la col·laboració
del CEIP Sant Esteve i de l'Institut de
Caldes, així com la incorporació del
CEIP La Benaula en el jurat. El perso-
nal docent d'aquests centres són les
que animen als alumnes a escriure els
microtextos i en fan una pre-selecció
per tal que el jurat decideixi quins són
els premiats. També formen part del
jurats de les altres categories. Valorem
la seva implicació en el concurs i la
bona feina feta.

Per acabar, fer un reconeixement
a la col·laboració de les dues llibreries del poble, Tau i Solés, que proporcionen
un lot de llibres cadascuna i a les AMPES de les escoles i de l'institut que ens
ajuden en els actes del dia de Sant Jordi.

Agraïm especialment a en Joaquim Carbó la seva bona disposició a donar-
nos suport contínuament en el desenvolupament del concurs i per deixar que
aquest petit premi porti el seu nom.

Ajuntament de Caldes de Malavella
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes



poble van tirar aigua a tots els follets que van desapa-
rèixer i no van tornar mai.
Però l'aigua va començar brillar, el noi la va provar i va
dir que era la millor aigua. I per això l'aigua de Caldes
de Malavella és la més bona.

PREMI INFANTIL (6è primària)

CONTRADICCIONS
Pseudònim: V. Picasso
Autora: Valèria Vázquez Ojeda

Em sento alegre
però amb cara trista.
Em sento amb pressa
però ben tranquil·la.

El que em passa,
és que em moro.
El que em passa,
és que fins i tot…

Fins i tot,
he vist aigua seca.
Fins i tot
he vist una nit assolellada.

Fins i tot,
he trobat un peix que vola.
Fins i tot,
he trobat la casa sota la sorra

ACCÈSSIT JUVENIL

ÚLTIMA ULLADA A LA TERRA
Autor: Gerard Bidegain i Figuerola

He mort.
S'ha acabat tot.
Les fulles dels arbres ja cauen,
per mai més tornar a brostar.
Un suau vent se les emporta 
cap a un racó del parc.
El meu cos és trobat fred i sense ànima.

Per
. les 

escales 
. de
. l'Hades
. ja 
.                                                                              baixo

quan se m'acut la pregunta “Qui em recorda?”
i és de difícil resposta...
Quants dels que jo estimava em corresponien?
Em decebré veient que llàgrimes no em lliuren?
Contra tot pronòstic violo lleis, 

escala.
mortal             .      

la                                 .          
per                                           .    

cop                                                   .           
altra                                                            . 

pujo                                                                     . 

Entro al petit cementiri...
i ho veig.
Giro cua. 

Torno cap a la casa sota la sorra.
No cal dir res.

Sols propers sanguinis, cap proper de cor.  

ACCÈSSIT JUVENIL

LA CASA SOTA LA SORRA
Autora: Elena Padró Pascual

Veient com el suplement “Cases” del diari s'enfot de mi,
m'encenc i el llenço a terra. Així, la meva feina al parc
queda suspesa i em trobo perdent la meva única hora
lliure des de fa una setmana assegut en un banc, sota el
sol, al mig d'un parc. Impotent, sense res a fer, em
camuflo entre els vells del lloc, observo:
Els rajos del sol cauen damunt nostre, són les dotze, i
embelleixen el fullam verd i tendre dels plataners. Més
avall, sota la frondosa verdor, baixa l'escorça irregular
del tronc, marcada,  L X M. De cop, la meva vista xoca
amb la mirada perduda d'un home que espera el seu
torn per jugar a petanca. Forma  rotllana amb altres
jubilats, armats amb boles pesants que observen la
batalla. Les boles es resisteixen a acostar-se a la petita
fent de la partida un  avorriment. I més avall, a l'arena
del sorral on descansen els meus peus, picotegen
molles de pa dos coloms fins que tips, alcen el vol. Sota
els meus peus, l'odiós suplement descansa al costat
d'un formiguer on entren les formigues, una a una, por-
tant-hi molles de pa sobrants de l'àpat dels coloms.
Emmagatzemen menjar a casa seva, la casa sota la sorra. 

ACCÈSSIT JUVENIL

L'ESTRANYA AVENTURA DE L'OLIVA
Autora: Aida Clapés Boadas

La meva aventura va comen-
çar quan em van collir de terra
al pati de la casa anomenada
“LA CASA SOTA LA SORRA”.
Jo encara era mig verda, però
el suficient madura com per
caure de l'arbre. Una mà gros-
sa em va engrapar i em va
posar dins un cistell junta-
ment amb les meves compan-
yes de branca. Em vaig quedar
adormida.
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PREMI INFANTIL (3r primària)

LA CIUTAT ENTERRADA 
Pseudònim Kane
Autor: David Rojas Rissech

Hi havia una vegada un nen
que es deia Ivan, era alegre,
treballador i bon nen, però
a vegades tenia una mica
de mal geni.
Una nit molt fosca va anar a
la biblioteca i va agafar tres
llibres. El primer es deia
“La casa sota la sorra”, el
segon “Pitufet el Tristet” i
el tercer “Patufet”. Van pas-
sar els dies i no havia llegit

cap dels tres llibres.
Una nit, mentre dormia, de sobte va entrar en el lli-
bre titulat “La casa sota la sorra” i va anar a parar al
desert de l'Àfrica.
Caminant, caminant es va trobar una casa sota la
sorra i hi va entrar.
Estava tot trencat i enderrocat (tot a terra) però de sobte
el va espantar un gos i se'n va anar. Llavors va aparèixer
un gat que el va guiar per la casa, fins que van sortir a
fora i van veure un arbre molt i molt alt, amb cocos, van
pujar a dalt de tot i van veure un tsunami.
El tsunami va treure tota la sorra i va deixar al desco-
bert una bonica ciutat.
L'Ivan es va despertar i es va adonar que ho havia
somiat.

PREMI INFANTIL (4t primària)

LA FORMIGA FILO
Pseudònim: Pandsafira
Autora: Laura Casanovas Díez

Pim! Pam! Pof! Puf! Ai quin
mal! A la formiga Filo li està
caient el sostre.
Ara us presentaré la formiga
Filo:
quan era petita vivia amb les
altres formigues a sota la
figuera, però a la primera lluna
de la primavera va decidir que
no volia viure amb elles, que
volia viure sola. I així que va
anar caminant fins que va tro-
bar un niu a sota un llimoner.
I per això avui es queixa, per-

què el pagès ha decidit plantar un taronger al cantó
del llimoner, i com que està cavant, a la formiga li ha

caigut el sostre per sobre, però ella no ho sap i per
això surt a fora a veure què passa, i quan ho veu es
posa a plorar. Quan aixeca el cap veu les seves ami-
gues de l'altre niu, i li pregunten què li passa, i ella
els hi diu:
-Que el pagès m'ha destrossat el niu.
-No passa res, t'ajudarem a fer-ne un altre.
-Com el vols?
-Sempre he somiat tenir una casa sota la sorra.
-Doncs nosaltres t'ajudarem a tenir una casa sota la
sorra.
-Vinga va, anem a fer-la.
I mentre feien la casa van anar parlant de la reina
que li havia sortit una arruga, de la Maria que està
molt forta, d'en Josep que ha perdut una pota, etc.
Però un cop tenia la casa acabada trobava a faltar
totes les seves amigues i un dia quan va sortir el sol
va decidir marxar amb totes les altres formigues, i
catacric, catacrac aquest conte s'ha acabat i si no és
mentida serà veritat.

PREMI INFANTIL (5è primària)

ELS FOLLETS ENTREMALIATS
Pseudònim: Follet verd
Autor: Pablo Fedechko

Temps era temps quan a la Vall
d'Aran hi vivia una família
pobra de pagesos. Un pare,
una mare i un fill.
Un dia van anar al poble.
Mentre els pares intercanvia-
ven coses, el fill estava jugant a
la plaça. El fill va veure que en
un carreró molt estret hi brilla-
va alguna cosa. Va decidir
anar-hi i va veure un follet. El
follet en veure'l li va dir:
-Porta'm a casa teva i et porta-
ré  molta sort.

I així ho va fer: se'l va emportar cap a casa seva. Pel
camí de tornada a casa el fill li va preguntar:
-On vius tu?
El follet va respondre:
-En una casa sota la sorra.
L'endemà al matí va començar a ploure i no podia sortir.
El noi se'n va anar a la seva habitació i li va preguntar al
follet: 
-On és la casa sota la sorra?
Va dir el follet:
-A la comarca de la Selva, al centre d'un poble anome-
nat Caldes de Malavella.
El noi va anar a Caldes de Malavella i va buscar fins que
la va trobar.
El noi va decidir entrar a la casa sota la sorra i va veure
una reunió d'uns cents follets. El noi va sentir que volien
desgràcies, ho va explicar als seus pares i entre tot el

labiblioteca
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Quan em vaig despertar, tenia una part del meu cos
encastada contra una paret de plàstic. A través d'ell no
podia veure res, era tot fosc. Notava com m'aixafava,
contra el plàstic, el pes d'algunes companyes.
Al cap d'una estona, la foscor va desaparèixer i vaig
poder veure com una mà humana agafada el pot. El
color del meu cos havia canviat, ara era de color negre
i estava tot arrugat.
Amb un cop brusc va deixar-nos damunt la taula. Allà,
hi havia una nena asseguda.
Aquell petit monstre les devorava amb moltes ganes,
mentre, es llepava els dits amb cara llaminera.
Cada cop en quedaven menys damunt meu. Tenia por,
no volia morir d'aquella manera…
Mentre elles anaven desapareixent per aquella bocota,
jo intentava pensar la manera d'escapar-me d'una
mort segura.
M'havia arribat el torn, ja em tenia ben agafada amb
els seus miserables ditets, però en un mal moviment,
li vaig relliscar dels dits i em va deixar caure…no sé
què era pitjor, si morir devorada o morir enquestada
contra el terra, a causa de la força de la gravetat.
Vaig tenir la gran sort que sota la taula hi havia una galle-
da plena d'oli. Al caure dins, vaig tenir la sensació d'en-
trar en un profund son del qual no em podia alliberar.
Em vaig despertar sobresaltada.
A través de l'oli havia tornat a començar el meu cicle de vida.

JUVENIL: 1r PREMI

PARAULES
Autora: Laura Pagès Pi

Paraules. Núvols de paraules
floten ingràvidament sempre
damunt meu. I jo, hipnòtic,
em resigno a viure enmig d'e-
lles. Les copso al vol sense
voler, amb unes orelles sor-
des cansades de tanta mono-
tonia, cansades d'obrir la
porta a unes estranyes que
són sempre del mateix color.
Els altres creuen que no hi
sóc tot. Creuen que he embo-
git perquè no vull seguir el

seu joc, perquè no vull donar-los les meves paraules.
Sóc un egoista, potser, però no vull alimentar aques-
ta boira de xerrics-xarrecs que tapen la boca del
silenci i l'ofeguen. En aquest món el silenci calla. Hi
ha qui parla amb lletres per no molestar l'ambient.
Recordo de petit haver llegit llibres com el Zoo d'en
Pitus o La casa sota la sorra; va ser en aquella època
quan em vaig adonar que les paraules de veritat són
les que van per dintre. És per això que odio que em
parlin. Els meus antics amics no es cansen d'aturar-
se i iniciar una conversa davant dels meus ulls can-
sats de tant rebombori, creuen que els parlaré. El

món té un problema: la gent es passa la vida traient
de dins seu tones i tones de matèria fugissera sense
aturar-se ni un moment a pensar si ho volen fer. La
inèrcia els fa obrir la boca i els prem l'estómac per
fer-los escopir mots i més mots que sonen a poca
necessitat. Jo des d'aquí seguiré esperant pacient el
dia en què el món s'adonarà que l'aire seria més res-
pirable si guardéssim les superfluïtats dins nostre i
féssim espai perquè el silenci cantés.

ADULTS: PREMI LOCAL

A L'ESTIU, SURT DEL RIU
Autor: Josep M. Puig i Lobato

El despertador sona a trenc d'alba, dia rera dia... Tant
se val si és dilluns, dijous o diumenge. La vida a la
metròpolis té aquest handicap. Em rento la cara com
puc i segueixo la filera de mortals amb el meu objec-
tiu clar, però amb la sensació de sempre fer el
mateix. La rutina de treballar l'adquirim un bon dia i
ja no la deixem gairebé fins que ens morim. Ara
amunt, ara avall, ara dino d'una revolada, ara em
mullo pel carrer perquè plou, ara menjo unes engru-
nes de pa perquè és l'únic que tinc al rebost. En fi, la
quotidianitat dels mortals. Ara tinc el bolígraf a la mà
i respiro aquests segons de pau mentre espero que
una fulla em porti a l'altre costat del riu. Si, sí, una
fulla. M'encanta sentir que la vida comporta risc. No
m'agrada estar sempre treballant a la casa sota la
sorra. Hem nascut per fer alguna cosa més que fei-
nes domèstiques. I per això, avui m'he decidit a sortir
de casa amb un nou esperit: Abandonar la monòtona
filera de la vida. Trencar amb el que sempre m'han
dictat. Potser travessaré el riu i m'ofegaré. Però la
vida és per als valents, i jo, com a rebel que sóc, pujo
en aquesta fulla per intentar travessar la Benaula i
buscar a l'altre costat de riu el que no he trobat aquí.
Us deixo perquè ha arribat el moment.
Una formiga.

ADULTS: 1r PREMI

AUTONÀSIA 
Pseudònim: Josep Bech

Quan va trucar-me la policia perquè em presentés imme-
diatament al tanatori municipal per reconèixer el difunt,
ho vaig tenir clar: malgrat haver-lo ben amagat en un
racó de la casa sota la sorra, l'havien trobat. El forense
obrí la porta frigorífica i en tragué un cadàver. Aleshores
ve la típica escena. Li va alçar el llençol de la cara.
–Sí, no hi ha dubte -vaig dir fent-hi tanta comèdia
com vaig saber-: sóc jo.
No vaig patir en cap moment que el meu comporta-
ment em delatés o que la policia pogués anar-me al
darrera. Qui podria sospitar que jo hagués mort el
meu propi clònic? I encara que m'enxampessin, de
què m'acusarien? De suïcidi...?

COMENTARIS DE LLIBRES, DVD i CD

TERESA PÀMIES 
Informe al difunt La Campana, 2008

Teresa Pàmies (Balaguer, 1919)
explica al seu marit, Gregorio
Lòpez Raimundo, tot allò que ha
succeït des de la seva mort i fa una
repàs a la seva vida en comú. Una
convivència marcada per les difi-
cultats que implicava la seva lluita
ideològica. El relat comença, curio-
sament, al balneari Prats, on la
parella solia passar les seves

vacances. És un text on s'imposa
una mirada subjectiva i plena de
sentiments. Des de la ràbia: “El
meu fill m'aconsellava no contes-
tar les teves paraules feridores, no
mostrar el meu enuig quan tenia
motius per enutjar-me…..”Pero tu
eres fuerte”·. És una expressió que
no suporto perquè coacciona i, en
certa manera, produeix mala con-
ciència, i jo, en aquell tràngol,
també necessitava sentir-me atesa
i, per què no, compadida”, l'enyor:
“La butaca, recomanada pels met-
ges, comprada en una ortopedia
del carrer Córcega, es convertí en
la teva trona i segueix al seu lloc. I

no fa nosa malgrat el seu volum i
dimensions… Em fa compañía i no
penso separar-me'n” , l'esperança:
“Hem brindat, com abans t'he dit,
per tu, i t'hem recordat sense con-
vertir-te en tema únic de la sobre-
taula perquè la vida continua i vin-
dran altres Nadals”, l'humor: “Les
teves malalties ens han reunit en un
ambient molt trist i preocupat, però
tu seguies presidint la taula, no a
casa, sinó al restaurant del barri, on
hi seguies demanant cua de bou i un
bon tinto per mastegar-lo amb la
dentadura desballestada”.
La mirada plena de tendresa d'una
dona combativa i inconformista:
““He començat a rebre cartes adre-
çades al meu nom i cognoms
seguits de “vídua López
Raimundo”. Però tu  saps que no
assumiré mai el paper de la “des-
consolada vídua” convencional…Tu
ja m'entens.”

FERRAN TORRENT
Només socis. Columna 2008

Una nova aventura del peculiar
detectiu Butxana. Aquesta vegada
el trobem vivint de les rendes d'un
negoci poc clar, juntament amb el
comissari Tordera, ara  també reti-
rat. Les coses, és clar, es comen-

cen a complicar i acabaran veient-
se-les amb agents del Mossad i de
la CIA. Si voleu passar una estona
molt entretinguda us la recoma-
nem. Diàlegs ben construïts que
donen molta fluïdesa al text i una
intriga que manté el ritme i que va
pujant d'interès a mesura que
anem llegint. 
Ferran Torrent, el Tigre de Sedaví,
(Sedaví, 1951) aparca la temàtica
política i de corrupció dels seus
últims llibres i ens torna a oferir
una bona dosi de novel·la negra.

HALF NELSON. Ryan Fleck. 2006

En un institut d'un barri marginal,
un jove professor, magnífic, bri-
llant, viu entregat als seus alum-
nes. Però quan surt de l'aula, tot
canvia: és un home frustrat, addic-
te a les drogues. Dues vides, en
una, que acabaran trobant-se i

xocant quan una de les seves alum-
nes, una adolescent problemàtica,
l'enganxa “in fraganti”. Naixerà a
partir d'aquí una inesperada amis-
tat, amb daltabaixos, que els porta-
rà a replantejar-se les seves vides.
“Half Nelson” va guanyar, entre
altres, el premi del jurat Signis al

pel·lícules

llibres
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SELECCIÓ DE NOVETATS

LLIBRES
NARRATIVA

AGUILAR, Laia. Les Bruixes de Viladrau. Alisis, 2008
CARBÓ, Joaquim. L'Última casa. Columna, 2008

ESPINÀS, Josep M. El Meu ofici. La Campana, 2008
FORD, Richard. Acció de Gràcies. Anagrama/Empúries, 2008

GUS, Milena. Mal de pedres. Empúries, 2008
KALFUS, Ken. Un Mal propi del país. Empúries, 2008

MESQUIDA, Biel. Acrollam. Empúries, 2008
NAJAT EL HACHMI. L'Últim patriarca. Planeta, 2008

ORLANDO RODRÍGUEZ, Antonio. Chiquita. Alfaguara, 2008
RUIZ ZAFÓN, Carlos. El Juego del ángel. Planeta, 2008

STEEL, Danielle. La Casa. Plaza & Janés, 2008

NO-FICCIÓ
ARIELY, Dan. Les Trampes del desig. Columna, 2008

GABANCHO, Patrícia. El Fil secret de la història. La Campana,
2008

GONZÁLEZ, Dolors. La Fageda. Història d'una bogeria. La
Magrana, 2008

MOLIST, Pep. La Literatura infantil i juvenil explicada als
adults. Graó, 2008

MOORE, David S. Estadística aplicada básica. Antoni Bosch, 2004
PADRÓ, Elisabet. Criaturas d'un altre planeta. Dèria/La

Magrana, 2008

INFANTIL
ARBAT, Carles. Lletraferit. Baula, 2008

ATWOOD, Margaret. Dalt del l'arbre. Cruïlla, 2008
LLOBET SARRIÀ, Jasmina. El Menjanúvols. Tàndem, 2008

LLONGUERAS, Joan. El Rei Panxagrossa. Edicions del Pirata, 2007
Poesies amb suc. Antologia de poesia per a infants. La Galera, 2007

PRATS, Joan de Déu. El Poeta del vent. Cadí, 2005
RISARI, Guia. Aquil·les el puntet. Kalandraka/ Hipótesis 2006
TROSHINSKY, Nicolai. El Capità no recorda el seu nom. Tàndem,

2008
VOLTZ, Christina. La Carícia de la papallona. Kalandraka / Hipótesi,

2008

MUSICA
CLÀSSICA

FALLA, Manuel de. “Nights in the gardens of Spain // The three-
cornered hat”. London Philarmonic Orchestra

FAURÉ, Gabriel. “Réquiem. Op. 48”. Dir. Giulini, Carlo Maria
HÄNDELN, Georg Friedrich. “Messiah”. Dir. Nikolaus Harnoncourt

JAZZ / BLUES
METHENY, Pat. “Day trip”

POP / ROCK
ANIMAL COLLECTIVE. “Strawberry jam”

BABYSHAMBLES. “Shoffers nation”
CAT POWER. “Jukebox Cat Power”

COLLINS, Edwyn. “Home again”
HOT CHIP. “Made in the dark”
LORI MEYERS. “Cronolánea”

MARAH. “Angels of destruction!”
RADIOHEAD. “In rainbows”

STANDSTILL. “Viva la guerra”
TARIK Y LA FÁBRICA DE COLORES. “El hueso y la carne”

WINEHOUSE, Amy. “Frank”

SAMBA / RUMBA / BOLEROS…
PORTUONDO, Omara. “Flor de amor”

D'AUTOR
PUJOL, Lídia. “Els amants de Lilith”

RAIMON. “Discografía básica”

TRADICIONAL (FOLKLORE, ÈTNICA…)
LUCAS 15. “Lucas 15”

N'DOUR, Youssou. “Rokku mi rokka (Give and take)”

àreajoventut
EL DISPAR SO

el 29 de març al 27 d'abril s'ha
celebrat la segona edició del Dispar So
a Caldes de Malavella. Mica en mica el
Dispar So va prenent forma i s'està
convertint en l'oferta musical i cultural

de primavera de la nostra vila. Com a
novetat d'aquest any, se li ha donat un
caràcter marcadament intercultural.
Així, el cicle ha estat un viatge d'anada
i tornada a través de les músiques i
danses del món, dedicant quatre caps
de setmana a continents diferents
(Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa) i el
final de festa a la nostra vila (Caldes
de Malavella). 

La nostra aventura va començar amb
una jornada dedicada a l'Àfrica en la
que vam gaudir de la percussió més
característica d'aquest continent i la
fusió d'aquesta amb d'altres cultures
com l'australiana o la nostra mateixa.
Per començar, van tocar els alumnes
del Percussiona't, curs de percussió
ofert per Tam Mauriki Tam, que van
tocar després. Amb el grup caldenc
vam poder experimentar una barreja
estranya i original entre la percussió
africana i la percussió catalana donat
que ens van oferir temes conjunts amb
la Colla gegantera i els grallers escal-
dats. Però no va ser la única fusió que
vam veure, també va sonar un instru-
ment australià anomenat didgeriddoo
enmig dels sons del djambé i altres
instruments de percussió.
L'experiment va ser un regal pels nos-
tres sentits. Per amenitzar la jornada,
vam oferir una degustació de plats
típics del Marroc, Sicília, Senegal,
Andalusia, Catalunya, Brasil i
Argentina. Un cop amb la panxa plena,
va tocar Morocco Drums un grup ban-
yolí que fa percussió marroquina i en
el que s'entreveu l'esperit d'un poble

D

Festival de Les Palmes
(2007) i va ser nominada al
gran premi del jurat al
Festival de Sundance
(2006). Ryan Gostling va ser
nominat com a millor actor
als Òscar 2007 per aquesta
pel·lícula.
Ryan Fleck també ha diri-
git, entre altres, “Jóvenes
rebeldes” (2005) y “¿Ha
visto usted a este hombre?”
(2003). 

RADIOHEAD “In rainbows”

Endarrera queden els
temps d'”OK computer”, un
disc referencial en la músi-
ca independent dels anys
90. Creativitat, passió des-
enfrenada, emoció, senti-
ment... tot quadrava pràcti-
cament a la perfecció. Com
a mostra, Paranoid
Android, una de les millors
cançons composades en
les últimes dècades. El
grup anglès però va optar
per noves vies d'expressió
amb una música més con-
tinguda i amb un pes
important a l'electrònica. 
Amb “In rainbows”,
Radiohead continua experi-
mentant i fent el seu camí. 
Diuen que es bo evolucionar
però en el seu cas li trobo a
faltar la força emotiva dels

primers discos. Potser sóc jo
que no sé evolucionar...
Albert Torrent

LÍDIA PUJOL “Els diamants
de Lilith”

Lilith va ser la primera
dona de la creació feta de
fang com l'home i la 
que es va negar a obeir les
ordres d'Adam i de, fins i
tot, Déu mateix. 
A partir d'aquesta idea,
Lídia Pujol ha adaptat can-
çons tradicionals 
d'arreu dels Països
Catalans en què els dones
són les protagonistes en
històries d'amor. A diferèn-
cia de moltes de les can-
çons que coneixem però,
aquestes no són ensucra-
des i ens mostren el que
les dones poden patir per
amor, però també la cruel-
tat que poden exercir. El
disc dóna prioritat a la veu
de Lídia Pujol, carregada
d'emotivitat i sentiment,
per sobre de la instrumen-
tació ja que volia destacar
el text i el dramatisme que
transmetia davant de la
música.
Albert Torrent

música
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que està en plena emergència.
Entrada la nit, vam passar al reagge
de la mà de Tretoons. Podem dir que
la jornada fou un  èxit inesperat,
donat que en el Casino no s'hi cabia.
Des de l'Àfrica en vam traslladar a
Amèrica amb una pintada de grafits,
un concert de Hip Hop organitzat pel
grup Zona Grande Enterprise i una
demostració de Capoeira a càrrec del
grup Capoeira Canigó. 

En la jornada dedicada a Àsia, vam
poder gaudir de l'exotisme de l'Índia
amb la Sharmini Tharmaratnam, que
ens féu un espectacle de dansa
kathak, i la dolçor de les flautes i vio-
lins xinesos amb Xiang Bo.

Després d'aquest recorregut per
aquestes cultures, comença el viatge
de retorn amb la jornada dedicada a
Europa en la que vam oferir un con-
cert de rock i ska a càrrec de grups
novells  vinculats a la vila com
Memory Cold, Buscant Gresca, Sang i
fetge i d'altres no tan novells ni tan
vinculats a la vila com Deskarats. Al
concert, van venir molts joves de
Caldes però també va venir gent
d'Amer, Girona, Cassà de la Selva i,
fins i tot, de la Jonquera. Podem dir,
que aquell dia Caldes de Malavella va
ser un punt de referència per a l'oci
nocturn dels joves no només de
Caldes sinó també de la comarca, i
més enllà. 

Finalment, i de tornada a casa, en vam afegir al 25è aniversari de
l'Esplai Sant Esteve, al sopar popular i a les danses tradicionals a
càrrec  de Toc de Xarel·lo. Com a fi de festa, un espectacular corre-
foc a càrrec dels diables de l'Albera, colla en la qual hi actuen
alguns membres de Caldes de Malavella.

L'organització del cicle ha estat el resultat de l'esforç i el consens
Tam Mauriki Tam amb l'Àrea de joventut de l'Ajuntament de Caldes
de Malavella..  Amb l'organització hi ha col·laborat la Secretaria de
Joventut, Centre d'Esplai Sant Esteve, la Colla gegantera i els gra-
llers escaldats, l'associació Ikebana Ikald, edu@rt-informàticsma-
lavella, Col·lectiu de joves Font de la Vaca, Col·lectiu de joves
voluntaris, col·lectiu d'immigrants voluntaris, Montana Colors i
Zona Grande Enterprise. Cal remarcar que tots el actes eren gra-
tuïts, a excepció del concert (5¤) i els tastets d'arreu del món (3¤
per a 3 tastets).

Esperem que l'any vinent tinguem la mateixa acollida que aquest.

joventut

àreaesports

l diumenge 13 d'abril va tenir lloc la primera  sor-
tida del Club de passeig. Van assistir-hi unes 35

persones que van fer una caminada pels voltants de Sant
Maurici i després un petit esmorzar a la Font de la Vaca. 

Aquesta activitat, que té com a objectiu fer passejades al
voltant de Caldes, està orientada a tothom que vulgui
caminar, fer una mica d'exercici en companyia de més
gent i conèixer diferents indrets del nostre poble.
Està dirigida per una monitora que marca les rutes cada
setmana. La sortida es fa cada dimecres a 2/4 de 10, des
de davant de la Casa Rosa.

Animeu-vos-hi!

E
EL CLUB DE PASSEIG

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
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CALDES FM, UNA
RÀDIO PEL NOSTRE
POBLE

Pas a pas, anem acostant la reali-
tat de la nostra ràdio municipal al
que hem imaginat. La primera
etapa ha culminat amb l'augment
de cobertura que ha suposat el
trasllat de l'antena al damunt del
dipòsit de l'aigua. Ara ens podeu
sentir millor. 

El nostre objectiu se centrarà
doncs en interessar-vos. Les
noves tecnologies ens permeten
fer una programació de 24 hores,
però la ràdio no la fan les màqui-
nes. La fem les persones. Els
col·laboradors de CALDES FM,
tenen ara al seu abast més recursos
tècnics i més coneixements, sobre-
tot després del curs de ràdio que es
va impartir durant 8 setmanes.

Però això només és el comen-
çament. Tenim molt de camí per
endavant. Estem incorporant més
continguts i hem augmentant la
presència a l'antena dels progra-
mes. Alhora que mantenim la pro-
posta d'incorporar nous col·labo-
radors, fem una crida a totes les
entitats del poble, perquè contin
amb la nostra ràdio com a altaveu
de les seves activitats.

Disposem d'un telèfon amb
contestador (972471309) i una
adreça de correu electrònic (cal-
defm@caldesdemalavella.cat) per
a que ens feu arribar els vostres
missatges. I si ens voleu dir com
ens escolteu, també us ho agrai-
rem.

Ens sentim al 107.9 de la FM
Mateu Ciurana
Director de CALDES FM

El 27 d'abril,
l'Altell
Sardanista,
el programa
de sardanes
de Caldes
FM que s'e-
met cada
diumenge, va
fer 350 pro-
grames.
Aprofitem
aquestes dates rodones per parlar
amb els dos presentadors: en
Josep Delemus i en Josep
Canaleta. Em cedeixen un momen-
tet perquè estan en ple Aplec de la
Sardana i no els vull molestar.

350 programes són una xifra consi-
derable. Quan vàreu començar?
Doncs va ser ja fa 7 anys. Primer
vaig començar jo tot sol (Josep
Delemus) i al programa 50, aproxi-
madament s'hi va afegir en Josep
Canaleta

Heu tingut una emissió conti-
nuada? 
-Sí, hem emès els programes de
forma ininterrompuda, els estius
inclosos

Tants anys al darrera del programa
deu voler dir que us agrada...
Ens ho passem molt bé. Si pel que
sigui un de nosaltres no pot venir
un dia, de seguida els diumenges
a l'hora del programa pensa: “ara
què deu estar fent en Josep? com
li deu anar?”

Heu seguit sempre una mateixa línia
de continguts, oi?
Sí, ens ocupem de l'activitat sarda-
nista, de presentar sardanes i de

punxar les sar-
danes que ens
demanen els
oients. Procurem
que el contingut
tingui a veure
amb l'actualitat
com, per exem-
ple, si és el cap
de setmana de
l'aplec d'un
poble, posem

alguna sardana que hi tingui relació.

Teniu força trucades per demanar
dedicatòries...
Sí, la gent ens truca per escollir
sardanes. És una part important
perquè et demostra que tens uns
oients fidels.

Teniu alguna anècdota per explicar?
Ens va fer molta il·lusió quan en
motiu del programa 50,
l'Agrupació Sardanista, d'amagat,
va encarregar a Francesc Camps
que composés una sardana que va
tenir el mateix nom que el progra-
ma, l'Altell Sardanista, i que és
també la que obra el programa.

És habitual en pobles del voltant que
hi hagi programes de sardanes?
Sí, el que no ho és tant és l'horari
que tenim. Els programes normal-
ment estan relegats a primeres
hores de diumenge. Nosaltres
tenim la sort de poder emetre a
les 12 del migdia.

Els Joseps em comenten que
l'Altell emet cada dia a les 12 del
migdia una sardana i que, d'aquí a
ben aviat, ells mateixos la intro-
duiran. Els desitgem com a mínim,
350 Altells Sardanistes més!

caldes FM
L'ALTELL SARDANISTA FA 350 PROGRAMES

de
bon gust

Anna Macias i Ramon 

COCA DE IOGURT AMB TROSSETS DE XOCOLATA
Per Susanna Botello (recepta que participa en el concurs De bon gust)

Ingredients 
(la mida és el mateix iogurt)

● 1 iogurt natural, de llimona o de
gustos
● 1 mida d'oli
● 2 mides de sucre
● 3 mides de farina
● 3 ous ( separem rovells i clares)
● 1 paquet de llevat royal
● Sucre llustre
● 1 paquet de trossets de xocolata
(també es pot ratllar xocolata de
postres)

PASTÍS DE VERDURES  
Ingredients 
(per a 4-6 persones)

● 300 grams de pastanagues
● 250 grams de mongeta verda 
● 250 grams de Bròquil
● 200 grams d'espinacs
● També hi podem posar patates,
pèsols,...
● 1/2 litre de nata líquida
● 4 ous
● 2 clares d'ou 
● Mantega
● Pa ratllat 
● Sal
● Pebre
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debongust

Simethis mattiazzii
Amb aquesta modesta planta comencem una
sèrie d'articles sobre algunes espècies singulars
que es troben en el nostre terme municipal.

La Simethis mattiazzii pertany a la família de
les liliàcies. A causa de la seva raresa, no té cap
nom popular en català. En castellà se l'anome-
na “purga de pobres” i també “palomino”. Com
el seu nom vulgar castellà indica, ha estat uti-
litzada com a purgant. 

És una planta que no supera els 30 o 40 cm
d'alçada, amb flors de poc més d'1 cm., blan-
ques per sobre i purpuràcies per sota, de distri-
bució bàsicament atlàntica. A la Península ibè-
rica se'n troben a Andalusia , Portugal , Galícia, 

zona cantàbrica, i a Aragó, en
una localitat propera a

Navarra.

A Catalunya va ser descober-
ta pel Dr. Antoni Xiberta, far-

macèutic i militar, fill de
Vidreres, l'any 1947, en el

bosc de Can Pedrer de Sils,
just al límit dels termes municipals de Sils, Vidreres i Caldes

de Malavella. Actualment se'n troba en un parell de parcel·les
de la urbanització King Park amb el consegüent perill de des-

aparició imminent 

Afortunadament, aquest darrers anys s'han localitzat alguns
nuclis nous al veinat baix de Caldes de Malavella. Una part

d'un d'aquest nuclis ha estat destruïda recentment per la
rompuda del bosc i posterior construcció d'unes barraques.

La simethis mattiazzii figura en el catàleg de flora amenaçada
autòctona de Catalunya   amb la categoria de “en perill d'ex-

tinció”, per la qual cosa s'haurien de prendre les mesures
oportunes per a la seva protecció.

flora singular de Caldes

PROCEDIMENT:

1) Muntem les clares i les reservem.
2) En un bol, barregem el iogurt, els rovells, el sucre i l'oli.
3) Barregem la farina i el llevat i ho aboquem barrejant a poc a poc.
4) Hi posem les clares a punt de neu, barrejant suaument.
5) Hi tirem els trossets de xocolata (o la ratllem).
7) Untem un motlle amb mantega i una capa de farina i hi aboquem la barreja.
8) Ho posem al forn a una temperatura de 180ºC durant 30 minuts.
9) Quan estigui freda, desemmotllem la coca i l'empolsinem amb el sucre llustre.

PROCEDIMENT:

Bullirem les verdures, millor al vapor, i les reservarem damunt un escorredor perquè perdin el màxim
d'aigua. 
Prepararem una crema barrejant els ous, la nata, la sal, el pebre i finalment hi posarem les 2 clares a
punt de neu.
Greixarem amb mantega el fons d'un motlle de cake. Hi posarem una tira de paper de coure al forn. Ara
greixarem el paper i tot el motlle. Posarem pa ratllat en el fons, de manera que quedi cobert el paper. 
Hi posarem una capa de la crema que hem preparat. A continuació una cap de verdures, per exemple,
les mongetes repartides al llarg del motlle. Anirem alternant una capa de crema amb una cap de ver-
dures fins que ens quedi el motlle ple. Deixarem els espinacs per l'última capa. 
Posarem el motlle al forn al bany Maria i ho courem durant 75 minuts a 160 graus (molt important res-
pectar la temperatura). 
Un cop passat aquest temps. ho deixarem refredar, i traurem el pastís del motlle.
Podem decorar el pastís amb ou dur ratllat. O també podem tallar-lo i servir-lo en plats individuals
acompanyat d'una maionesa o una salsa de faves fresques. Les verdures ens hauran quedat intercala-
des i amb una simfonia de colors. Es pot menjar fred o una mica tebi. 
Que aprofiti!

La secció culinària de la revista ja ha tingut la seva primera col·laboració. En aquest número hem rebut la recepta d'una
coca d'una caldenca, molt adequada per un berenar o unes postres. 
Aprofitem per recordar-vos que  vosaltres teniu la paraula en aquesta secció. Podeu enviar les vostres receptes a la nostra
adreça electrònica aquae@caldesdemalavella.cat. Es farà una selecció de les receptes per publicar-les a la revista en aques-
ta secció i tots els participants de cada edició de l'Aquae entraran en un sorteig. Heu d'acompanyar la vostra recepta ,si pot-
ser, amb una fotografia i heu d'indicar el vostre nom i un telèfon de contacte. 
Per complementar aquesta recepta n'afegeixo una de meva. Es tracta d'un pastís senzill de fer però que amb un petit truc i
amb una mica d'imaginació en la presentació, us quedarà com el plat d'un cuiner de primera! Aquí teniu les receptes. 
Que vagi de gust!

COCA DE IOGURT AMB TROSSETS DE XOCOLATA

PASTÍS DE VERDURES  

Josep Barnés i Freixas



Els cucs intestinals solen provocar
diarrees, desnutrició i anèmia en
cadells.

Alguna vegada els podem veure a
simple vista però el més normal
és que a la femta només hi hagi

els ous, que són microscòpics. Els
cucs, mentre són vius, estan
enganxats a les parets intestinals i
per això no surten amb la femta.

La desparasitació es duu a terme
via oral amb pasta, comprimits o
xarop. Però també existeixen anti-
parasitaris injectables i en pipeta,
tot i que no tenen un espectre tan
ampli.

Descucar és molt important a l'e-
tapa del cadell. De fet és el primer
que s'ha de fer abans de la vacu-
na. Llavors s'ha de fer de forma
periòdica i durant tota la vida,
recomanant-se cada tres o quatre
mesos.

Anem a parlar dels paràsits
externs, ja que amb l'arribada de la
calor es converteixen en el malson
de molts gossos i gats.

Trobem puces des d'abril fins
novembre. Les agafen durant el
passeig però també es poden
reproduir dins de casa. Es diu que
només el 5% viuen realment sobre
gats i gossos, trobant-se el 95%
restant a l'entorn.

Poden produir anèmies a cadells
però el problema principal són les
picors i al·lèrgies associades.

Les paparres les trobem sobretot
als mesos humits de primavera i
tardor, i durant tota l'època de
calor. A part de xuclar sang poden
transmetre malalties importants
(ehrlichiosi, hemobartonelosi,
babesiosi, hepatozoonosi) que pro-
vocaran febre, anèmia i altres des-
ordres sanguinis. Aquestes malal-

ties també les podem contraure les
persones si ens “pica” una papa-
rra. Hi ha controvèrsia entre arran-
car la paparra o no. Creiem que si
es fa amb compte i des de la base
es poden estirar, però també es pot
aplicar antiparasitari o algun pro-
ducte casolà i esperar que es des-
enganxi. 

Així doncs, per combatre els parà-
sits externs utilitzarem esprais o
pipetes (petita quantitat de líquid
que s'absorbeix i queda sota la
pell) una vegada al mes, collars
antiparasitaris que duraran de
quatre a sis mesos o xampús.  A la
pràctica s'acostuma a combinar
pipetes amb collars per augmen-
tar-ne l'eficàcia. Amb tot, també és
important desinsectar l'ambient on
viuen les mascotes. 

Esperem que això us ajudi a passar
un millor estiu!

Uetus veterinaris
Santa Maria,24
972471100
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consellsveterinaris

La desparacitació

Les desparasitacions són una part molt important de la medici-
na preventiva en petits animals. Es divideix en dos grups depe-
nent d'on afectin els paràsits: interna o externa.

Els patògens interns són bàsicament cucs intestinals, però
també pulmonars i cardíacs.  Els externs són les puces, les
paparres i els polls, entre altres. Anem a conèixer una mica
millor aquests paràsits:
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BBuuttlllleettaa  ddee  ssuubbssccrriippcciióó  ggrraattuuïïttaa
A partir del proper número podeu recollir l’aquae a l’Ajuntament, a la Biblioteca i a l’Oficina de Turisme.
Si preferiu rebre-la a casa trimestralment, ompliu la butlleta de subscripció i lliureu-la a l’Ajuntament.

✂
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També us podeu subscriure per correu electrònic a: aquae@caldesdemalavella.cat

aquae
Des de l’Ajuntament volem fer un
aquae fet per tots i més interessant 
Per això us convidem a col·laborar-hi. Ho podeu fer de les següents maneres:

Encarregant-vos d’una secció fixa sobre un tema que us agradi.
Proposant seccions noves que podrien ser d’interès general. 
Suggerint-nos idees, temes que podríem tractar en propers números, persones que podríem entrevistar...
Si teniu una empresa, podeu aportar articles d’interès general sobre el vostre sector
Qualsevol altra aportació serà benvinguda! 

Animeu-vos doncs i ajudeu-nos a fer de l’Aquae la revista dels caldencs!
Ens podeu contactar a través de aquae@caldesdemalavella.cat / 627887765

Us agradaria incloure publicitat en 
l’aquae ?
Us promocionareu i de pas ajudareu a finançar la revista municipal
Per a més informació, aquae@caldesdemalavella.cat 

Ajuntament de Caldes de Malavella

Hola a tots! Després de 9 mesos, ja he arribat a Caldes! Sóc l'Àlex i els meus pares
són en Carles Amaya i la Susanna Puig. Vaig néixer el 14 de gener passat a la Clínica
Girona, vaig pesar 3.320 i media 50 cm. Sóc tot un homenet!!!

vidasocial

DADES RECOLLIDES PER JOSEP BARNÉS, AL VEÏNAT DE BAIX.

eltemps

Pluja acumulada durant aquest any: 228 l/m2.
Temperatura mínima: 1 de gener (-7,1ºC)
Temperatura màxima: 26 d'abril (25,3ºC)

MES: FEBRER 2008
DIA TEMP.MAX TEMP. MIN. PLUJA

1 13,9 -0,6
2 12,7 -0,2
3 13,5 -2,7 9
4 14,9 5 23
5 16,1 -1,6
6 19 -2,6
7 20,2 -2
8 17,7 -2,4
9 16,3 -2
10 15,4 -4,7
11 14,1 -2,5
12 13,5 -1,4
13 14,8 -4,2
14 15 0,4
15 15,5 -2,9
16 15,6 -3,1
17 15,1 -0,3
18 12,1 0,4 2
19 12,6 6,7 2
20 14 -0,5 8
21 17,7 5,7
22 19,3 2
23 19,2 0,9
24 16,4 7,9
25 18 10,5
26 20,3 10,8
27 18,8 8
28 15,8 6,8
29 21,4 6,4

MITJA MITJA TOTAL

16,17 1,30 44

MES: MARÇ 2008
DIA TEMP.MAX. TEMP.MIN. PLUJA
1 18,6 5,1
2 21,1 3,3
3 17,9 1,5
4 14,8 3 4
5 10,4 2,4
6 13,9 -5,7
7 14,3 2,1
8 16,5 -2,3
9 16,8 4,2 18
10 14,4 4,7 2
11 20,3 -0,1
12 18,3 2,6
13 19,1 2,2
14 20,7 4
15 20,8 6,3
16 17,8 2,6
17 18,2 0,8
18 16,2 5,1
19 12,5 8,7 6,5
20 16,7 -0,4 1,5
21 13,6 -3,3
22 14,4 1,4 23
23 11,5 1,6 10
24 15,2 0,5
25 18 -0,3
26 16,1 1,7 0,5
27 15,2 1,7 1,5
28 18,1 0,2
29 17,5 6,6
30 18,6 11
31 17,8 6,2 23,5

MITJA MITJA TOTAL

16,62 2,50 90,5

MES: ABRIL 2008
DIA TEMP.MAX TEMP.MIN. PLUJA
1 21,7 -1,5
2 22,6 0,6
3 22,2 2,1
4 19,9 2,8
5 19,9 -0,3
6 18,9 4,6
7 14,2 3,7
8 22,6 9
9 22,6 7,9
10 24,7 12,8
11 18,6 7,7 8
12 16,9 7,1 4
13 19,7 4,5
14 18,2 8,4 7
15 17,7 2,4
16 17,9 2,3
17 14 9,3 18,5
18 16,9 2,7 6
19 19,5 2,7
20 18,6 9,7 4
21 20,4 3,3 7
22 19,2 4 3
23 20,6 4
24 22,7 7,1 4,5
25 23,1 5,1
26 25,3 6,4
27 23 6,7
28 20 11,4 5,5
29 19,5 9,7
30 19,3 10,9

MITJA MITJA TOTAL

20,01 5,57 67,5



L’Aplec de la sardana


