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CALDES FM
Et sona?

107.9 FM RÀDIO A LA CARTA!

ESCOLTA CALDES FM ARA TAMBÉ PER INTERNET
WWW.CALDESDEMALAVELLA.CAT/CALDESFM

TRIA L’HORA I EL DIA QUE VOLS ESCOLTAR LA NOSTRA 

PROGRAMACIÓ

- L’Alcalde a la Ràdio
- Debats polítics
- Magazines
- El Ple Municipal
- Informatius i agenda d’activitats

- La millor música de tots els temps les 24 hores del dia...

La ràdio que tens a prop
Memoritza-la al cotxe

Informeu-vos de la programació a: www.caldesde-
malavella.cat
Telèfon de participació: 972 47 13 09
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Canvis en l’Aquae

El número de l’Aquae que teniu 
entre mans ha experimentat 
alguns canvis. Vista la situació 

econòmica de l’Ajuntament, la Regi-
doria de Comunicació s’ha proposat, 
per una banda, abaratir els costos de 
l’edició de la revista. Això s’ha  acon-
seguit amb el canvi d’impremta i de 
dissenyador i amb la disminució del 
gruix de les cobertes de la revista. 
Les modificacions seran pràctica-
ment imperceptibles per als lectors 
i  suposen un estalvi important per a 
l’Ajuntament.
Per l’altra banda, s’estan fent gesti-
ons per aconseguir ingressos que 
financin part dels costos de l’Aquae 
i això passa per oferir publicitat a la 
revista. L’equip de govern està elabo-
rant unes taxes municipals que con-
templin uns preus públics per a totes 
les empreses i comerços que vulguin 
anunciar-se a la revista municipal de 
Caldes (també s’estan preparant uns 
preus públics per a Caldes FM). En 
aquest número encara no hi veureu 
publicitat però ben aviat n’hi comen-
çareu a trobar. Serà l’oportunitat de 
col·laborar amb el finançament de 
l’Aquae i d’aparèixer en una revista 
que entra a bona part de les llars de 
Caldes i, per tant, una bona forma 
de promoure els negocis del nostre 
municipi.
El Consell de Redacció també s’ha 
renovat. Algunes persones n’han 
sortit (agraïm des d’aquí la seva 
col·laboració), d’altres continuen i 
altres hi han entrat amb noves idees 
per a la revista. En aquest número i 
posteriors hi anireu veient les seves 
propostes. 
En definitiva, continuem treballant 
per oferir una revista de qualitat, 
interessant i d’interès per als cal-
dencs i, paral·lelament, abaratir-ne 
els costos i obtenint-ne ingressos.

En defensa del català a les 
escoles

El 12 de setembre passat, el 
dia d’inici del curs escolar, els 
ciutadans de Catalunya vam 

sortir al carrer per defensar l’ús 
del català com a llengua vehicular 
a l’ensenyament. Somescola.cat (un 
conjunt d’entitats cíviques, culturals 
i de tot l’àmbit educatiu) va convo-
car les concentracions a davant de 
l’Ajuntament en protesta de les  tres 
sentències del Tribunal Suprem es-
panyol que qüestionen el català com 
a llengua vehicular de l’ensenyament 
a Catalunya i que van ser ratificades 
pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb un ultimàtum que 
recentment s’ha anul·lat arran del 
recurs que hi ha presentat la Gene-
ralitat de Catalunya.
No volem ni podem renunciar a un 
model que ha contribuït a pal·liar el 
desequilibri que hi ha entre el català 
i el castellà en diferents àmbits i que 
ha estat una eina bàsica d’integració 
i cohesió social. És un model que 
garanteix el coneixement de les 
dues llengües oficials a Catalunya i 
que ha estat reconegut per diverses 
institucions europees i internacio-
nals. Renunciar-hi seria perdre bona 
part del que es va aconseguir amb la 
Democràcia i la postura de la Justícia 
espanyola pot suposar un punt de no 
retorn en les relacions entre Catalu-
nya i l’Estat Espanyol.
A l’apartat d’Actualitat publiquem 
el manifest íntegre de Somescola.
cat que des de l’Aquae ratifiquem 
completament. 

Fe d’errades

- A l’entrevista a en Carles Romera dèiem que va quedar 5è de Catalunya i 12è d’Espanya en la fase 
estatal. En realitat, va quedar 3r de Catalunya. Va ser en la fase prèvia autonòmica quan sí havia quedat 
5è de Catalunya. 
- A la notícia sobre la VI Diada de l’Esport no hi vam incloure l’equip benjamí del Club Patí Caldes, 
que va ser reconegut per la seva participació en la fase final de la Copa Girona. La foto que hi sortia 
tampoc no es corresponia amb la d’aquest equip, ja que era la que hauria d’haver sortit a la secció de 

l’entitat. A continuació us oferim la foto de l’equip benjamí.

EDITORIAL
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El racó d’en Sebastià
8è Manifest sardanista 11 de setem-
bre de 2011

En aquesta Diada Nacional de Catalu-
nya s’ha de remarcar i reivindicar el 
que hem d’aconseguir entre tots nos-

altres, sardanistes: un millor món per a la 
sardana. Un món en què els sardanistes, els 

pobles i les cultures estiguin representades amb experi-
ències catalitzadores, actualitzadores i ben viscudes entre 
nosaltres.
No demanem que la seva participació tingui sempre l’ex-
clusiva en totes les celebracions del país però sí que vo-
lem que hi participi, que mai no hi manqui, perquè la sar-
dana ha estat, és i serà la manifestació cultural més antiga 
i representativa de la nostra identitat catalana. Aquesta i 
altres reflexions ens porten a una forta unió de poble 
cívic i ens fa privilegiadament diferents. 
Si la unió fa la força, fem una gran pinya, una gran piràmide, 
des del càrrec més alt liderant el cim, fins a l’últim i més 
insignificant persona completant la base, tots ells necessa-
ris per construir-la, reivindicant la llibertat, la llengua i les 
nostres tradicions, destacant la sardana com a eina de pau. 
Treballar per la pau i la bona convivència hauria de ser 
el repte més digne que es marqués tot català, a l’hora de 
pensar que en aquest món tots hi tenim cabuda. Tinguem 
aquest objectiu prioritari, implicant-nos-hi de ple.
La sardana simbolitza un vincle de pau, expressada musi-
calment pel gaudiment de les nostres oïdes, regant el nos-
tre esperit d’una sensibilitat que ens exalta i honora. Tot 
i així, la sardana no ha estat proclamada “Dansa Nacional 
de Catalunya”, és incomprensible. La senyera, amb la seva 
sobirana presència, ha estat partícip en les manifestacions 
més representatives del país i ens simbolitza com a nació. 
Som una nació i la volem lliure.
Recordant el president Macià, ell a París, l’any 1927, va 
pronunciar la frase: “Nosaltres som ciutadans d’un poble 
que ha estat lliure i ho vol tornar a ser”.
Visca la sardana, visca l’11 de setembre i visca Catalunya 
lliure!

Sebastià López. sebastia@caldesdemalavella.cat

19 de juny de 2011: Primer trofeu – homenatge 
David Cañón, del Club Patí Caldes 

Aquell matí es va aixecar assolellat. La gent anava 
arribant: els jugadors cap al seus vestuaris, els nens 
de l’hoquei amb els estics per fer el passadís, les 

nenes de patinatge amb les flors, el públic situant-se a les 
tanques, l’Emma fent petons a tots els seus nens... La veu 
de la Carme va despertar-me: s’iniciava l’acte que havíem 
preparat amb tanta... no, il·lusió no és la paraula. Cura, 
rigor, exigència, detall, potser són més adients. Les circum-
stàncies i els nostres sentiments ens ho van exigir i havia 
de ser un dia perfecte. Però darrera la nostra cara s’hi 
amagava la ràbia, la tristesa i la impotència d’haver-ho ha-
gut de fer.
Els parlaments de l’alcalde del teu poble, del president 
del Club, del Regidor d’Esports i del Tècnic d’Esports van 
posar a prova els nostres ulls. Van aguantar les boniques 
paraules dels companys del FD Cassanenc, del Sant Feliu 
de Codines, de la teva família, del Club Patí Caldes... El 
triangular ens va donar uns minuts de distracció, encara 
que la samarreta amb el teu nom apareixia contínuament. 
Es va fer entrega del trofeu als tres equips, un trofeu als 
teus pares, la teva samarreta de jugador del nostre Club a 
la Emma i un Llibre dels Records, ple de dibuixos, paraules 
i fotos de tots els nens, pares i amics. 
Però tots els esforços per contenir les llàgrimes foren en-
debades quan vam finalitzar l’acte: el descobriment de la 
rèplica de la teva samarreta i el llançament cap al cel dels 
nostres sentiments en forma de globus blancs i vermells. 
Els nens jugaven a seguir els globus per no perdre’ls de 
vista, però malauradament la vida ens ha fet una mala ju-
gada, i aquest cop, t’hem perdut per sempre. Des d’aquí et 
seguirem recordant cada minut i cada any amb el Torneig 
David Cañón.

Anna Macias i Ramon, en nom del Club Patí Caldes

TRIBUNA OBERTA

L’apartat Tribuna Oberta dóna veu als caldencs que 
vulguin donar el seu punt de vista sobre qualsevol 
qüestió. Els escrits no superaran les 300 paraules. 
Els interessats en participar-hi cal que ens enviïn els 
textos a aquae@caldesdemalavella.cat i que ens 
facilitin el nom, cognoms i el DNI.
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REPORTATGE Festa Major 2011
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REPORTATGE
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Fotos, Albert Torrent
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ACTUALITAT

Concentració a favor del català
El dilluns 12 de setembre prop de 200 caldencs, amb l’Alcalde 
Salvador Balliu al capdavant, es van concentrar a la plaça de 
l’Ajuntament per donar suport al manifest que es va llegir en 
defensa del model educatiu català i del sistema d’immersió 
lingüística. El text està redactat per Somescola.cat, un conjunt 
d’entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu català que 
s’ha mobilitzat arran de les sentències del Tribunal Suprem 
espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua 
vehicular de l’ensenyament a Catalunya.

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que 
qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament 
contra un dels elements bàsics de l’escola catalana, un mo-
del que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys i gràcies 
al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educa-
ció i cohesió social.
Davant d’això, les persones, entitats i centres educatius 
sotasignats.

AFIRMEM:
- Que l’escola catalana és un model educatiu consolidat, 
basat en la no separació dels infants i joves per raó de 
llengua i que fa possible el coneixement de les dues llen-
gües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenya-
ment obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. 
- Que la immersió lingüística i la consideració del català 
com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest 
model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part 
de diverses institucions internacionals, i és un referent 
com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de 
les Llengües. 
- Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera 
decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llen-
gua pròpia de Catalunya, respecte al castellà, en diferents 
àmbits. 
- Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços 
de tota la societat, especialment de la comunitat educati-
va, que amb un consens absolut entorn del model lingüís-
tic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha 
treballat diàriament per tenir una escola catalana, demo-
cràtica i de qualitat. 

- Que amb l’arribada d’un nombre important de famíli-
es nouvingudes durant la primera dècada del segle XXI, 
aquest model d’escola ha ajudat a mantenir la cohesió 
social del país i s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arre-
lament dels infants i joves de les darreres onades immigra-
tòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que 
afavoreix l’excel·lència en la competència comunicativa. 

SUBRATLLEM:
- Que la immersió lingüística ha de continuar essent un 
dels principals actius per aconseguir una societat cohe-
sionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni 
discriminacions de cap mena. 
- Que les sentències del Tribunal Suprem espanyol amena-
cen aquest model d’escola i de societat i obren la porta a 
demandes interessades que poden posar en perill la cohe-
sió social de Catalunya. 
- Que cal actuar contra aquestes agressions de manera 
positiva, reforçant el model d’escola catalana i millorant 
la seva eficàcia per garantir un bon coneixement de les 
llengües oficials que possibiliti l’ús del català en els àmbits 
socials, econòmics i culturals. 

EN CONSEQÜÈNCIA:
- Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol 
contra l’escola catalana i les demandes que les han inspi-
rades. 
- Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola 
catalana i a lluitar amb tots els mitjans democràtics per no 
posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social. 
- Animem les persones, les entitats i tota la comunitat 
educativa a comprometre’s de manera activa en suport 
d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no 
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que 
ajudi a construir una societat més cohesionada, democrà-
tica i lliure. 
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Una televisió japonesa i 
una revista francesa visi-
ten Caldes de Malavella 
per fer reportatges sobre 
la nostra vila

Un equip de la televisió japonesa BS 
Japan, que té una mitjana d’audiència 
d’uns tres milions de persones, va vi-
sitar a començaments de setembre 
Caldes de Malavella per gravar un 
programa sobre el termalisme que va 
dirigit a les regions termals japoneses 
afectades pel tsunami de fa poc més 
de mig any.
L’equip nipó va anar a gravar a la plan-
ta i al balneari de Vichy Catalan així 
com les fonts i diverses cases moder-
nistes. 
El reportatge, que s’emetrà al Japó el 
novembre, també contemplarà altres 
viles termals com, per exemple, Cal-

des de Montbui. La seva intenció és 
donar a conèixer els municipis ter-
mals d’altres llocs del món i enviar 
un missatge d’esperança a les regions 
japoneses termals afectades pel tsu-
nami i l’explosió de la central nuclear 
de Fukushima.

Per la seva banda, el cap de setmana 
del 29, 30 i 31 de juliol una periodista 
francesa de la revista setmanal Téléra-
ma Sortir (300.000 exemplars i més 
d’1 milió de lectors) va gaudir d’una 
visita guiada dirigida per la tècnica 
de promoció econòmica de l’Ajun-
tament de Caldes, Jennifer Costa. La 
periodista es va allotjar en els balne-
aris Vichy Catalan i Prats i va fer un 
recorregut pels principals atractius 
turístics del municipi. Es va interessar 
especialment per l’aigua termal que 
va tastar a la Font Raig d’en Mel (o 
Font de la Mina).

Una passarel·la instal·lada a Calella 
de Palafrugell 

Visita guiada al Puig de 
Sant Grau dins de les Jor-
nades Europees de Patri-
moni 

El 24 de setembre passat l’Ajunta-
ment va oferir una visita guiada al 
Puig de Sant Maurici a càrrec de Joan 
Llinàs, arqueòleg i director de les ex-
cavacions recents de les Termes Ro-
manes. Durant l’explicació es fa ver 
un repàs de la història de les Termes 
Romanes, des de l’inici de l’activitat 
fins als nostres temps. El recorregut 
va continuar a l’ermita de Sant Grau 
i es va acabar a la muralla del castell 
de Caldes. Aquest petit recorregut va 

Balliu Export llança una 
passarel·la de platja feta 
amb material reciclat

L’empresa caldenca de mobiliari ex-
terior Balliu Export S.A. ha llançat al 
mercat una passarel·la de platja feta 
amb plàstic reciclat i reciclable que, 
segons explica, té diversos avantatges 
respecte a les convencionals de fus-
ta com que és desmuntable i de bon 
emmagatzemar, no necessita mante-
niment, té un tractament anti-fongs i 
és antillicant, absorbeix poc la calor, 
no es descoloreix i resisteix un pes 
màxim de 4.500 Kg, amb la qual cosa 
permet la neteja diària de la platja 
sense haver de retirar-la. A més, el 
fet de treballar amb mòduls la fa útil 
no només com a passarel·la sinó que 
també per cobrir superfícies grans.
La passarel·la s’ha començat a vendre, 
entre altres llocs, a els Estats Units i 
Sudamèrica. Balliu Export té presèn-
cia a 72 països i exporta un 60% de la 
seva producció, centrada en gandules 
i para-sols. L’empresa preveu tancar 
l’any facturant 9 milions d’euros. 

servir per repassar la història i el va-
luós patrimoni romà i medieval que 
té Caldes.
La visita s’emmarca dins de les Jorna-
des Europees de Patrimoni (JEP) que 
enguany han consistit en 300 activi-
tats de tot tipus repartides per Ca-

talunya, amb la intenció d’apropar a 
la població la riquesa patrimonial del 
nostre país. Les JEP estan impulsades 
pel Consell d’Europa  i reben el su-
port  del Departament de Cultura de 
la Generalitat i de l’Associació Cata-
lana de Municipis.

ACTUALITAT
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Balanç exitós del X 
Concurs de Pintura 
Ràpida de Caldes 
de Malavella

El 30 de juliol passat, més d’un 
centenar d’artistes plàstics van 
posar el seu talent a prova, amb 
gran entusiasme i dedicació, per 
recollir i immortalitzar tot tipus 
de detalls propis del paisatge 
caldenc.

La incorporació de noves firmes pa-
trocinadores s’ha traduït en una mi-
llor dotació dels premis, afegint un 
indubtable atractiu a la convocatòria 
d’aquest concurs que després de 10 
edicions ha assolit gran prestigi i forta 
anomenada. 

D’acord amb previst a les bases, a 
les 5 de la tarda es va tancar la re-
cepció de les obres que el jurat va 
considerar en detall fins a obtenir el 
seu veredicte, que es va fer públic en 
el decurs de l’acte inaugural, celebrat 
a les 7 de la tarda, a la terrassa del 
casino. En el decurs de l’acte es van 
entregar els premis i s’inaugurà ofici-
alment l’exposició que restà oberta. 
fins el dia 15 d’agost i va rebre 1.880 
visitants, dels quals, 625 van participar 
a la votació del premi del públic.

Un pintor en plena feina

La pintura guanyadora en temàtica 
lliure 

ACTUALITAT

1r. Premi aquarel·la:  PIEDAD 
SANTAMARIA PASCUAL - 1.000 
€ - Balneari Vichy Catalán
2n. Premi aquarel·la:  NÈSTOR 
SANCHÍS  GUERRERO - 550 € - 
Farré Logístics
3r. Premi aquarel·la:  ALEJAN-
DRO MIDAS ESTEBAN - 450 € 
- Mas Llop Activity Camp
4t. Premi aquarel·la: JOSÉ LO-
PEZ MORENO - 400 € - Paeckel 
Clínica Dental
5è. Premi aquarel·la: JORDI 
PONS  CASALS - 270 € - Promo-
cions Viñals
6è. Premi aquarel·la: PERE 
NOGUERA CLARAMUNT - 250 
€ - Associació de comerç i Serveis
7è. Premi aquarel·la:  ANTONI 
VILA  ROMANÍ - 200 € - Gabinet 
de Teràpies Naturals

Premi del públic
Val 300 € Fontfreda pintures: Jordi 
Torrent
Premis als visitants
Val 150 € Inter 4 Figueras: Beatriz 
Cabañas
- Balneari Prats: Silvia Lozano 
- Entrades Magma: Sara Santiago, 
Pilar Llinás, Roser Barnés, Aina 
Displás
- Gabinet de Teràpies Naturals: Tà-
nia Kunkenmeester
- IC Sistemes: Eugeni Hernandez, 
Tere Muñoz, Rosa Planas, Josefa 
Busqueta, Jordi Lladó.
- Invitacions COSMOCAIXA: Ma-
nel López, Eulàlia Guerra, Vicente 
García,
Dolors Verdaguer, Enriqueta Puig, 
Consol Trías, Roger Malagelada, 
Martina E. Masllorens, Biel Auguet, 
Luisa Perez, Anna Barnés, Cristi-
na Barceló, Andreu Riera, Dolors 
Garroset, Luis Soldevila, Rosa Mª 
Molina, Kevin Botzen, Daniel Agra-
fojo, Arnau Lladó, Mario Medina

1r. Premi tècnica lliure: 
PACO TORRALBO -1.400 € - 
Ajuntament 
2n. Premi tècnica lliure: AN-
TONI SUBIRANA VERDAGUER - 
1.150 € Selmarsa - Derichebourg
3r. Premi tècnica lliure: JOSEP 
CATALÀ  PAYSAN - 1.000 € - 
Balneari Prats
4t. Premi tècnica lliure: JOAN 
COCH  REY - 850€- PGA Golf 
de Catalunya
5è. Premi tècnica lliure: MA-
NEL DOBLAS PINTO - 700 € - 
Bar Tèrmic
6è. Premi tècnica lliure: JOAN 
VILA  ARIMANY - 450 € - Con-
sell Comarcal de la Selva
7è. Premi tècnica lliure: JOSEP 
BUSSALLEU  BOADA - 400 € - 
Hostal Esteba
8è. Premi tècnica lliure:  AN-
TONI MARISCAL  LUQUE - 300 
€ - Cafeteria Rest. Cal Nap
9è. Premi tècnica lliure: SERGI 
DEL AMO SAIZ - 200 € - Prodai-
sa

L’exposició



12  AQUAE Octubre 2011

“Quan la poesia esdevé cançó”
Es publica “Ets tu”, un disc d’Assumpta Fontanals 
i Antoni Mas
Per Miquel Riera

Acaba de veu-
re la llum Ets 
Tu, el disc que 
l ’ A s s u m p t a 
Fontanals i 
l’Antoni Mas 
han estat enre-
gistrant al llarg 
d’aquests dos 
darrers anys. 
Ja fa temps que 
plegats  actuen 
com a duo i 
aquesta obra és conseqüència natural d’una relació  que 
els ha  impulsat de nou a crear i fer-nos arribar tanta mú-
sica com tenen dins seu. 
L’Antoni, a part de conegut compositor de sardanes, de  
brillant director d’orquestra i gran pianista, fa cançons. Ell 
ha manifestat en més d’una ocasió la seva admiració per 
en Joan Manuel Serrat i el seu estil el podríem situar, ini-
cialment, en la  línia trobadoresca dels primers anys de la 
nova cançó catalana. El ventall creatiu de l’Antoni però, 
és molt més ampli perquè també té havaneres, cançons 
d’amor,  de taverna i,  fins i tot,  algun  “xotis”, però català i, 
per ser més exacte, gironí. També n’és autor de les lletres, 
en les que ens descriu  d’aquella manera tant seva, sen-
sacions, personatges i paisatges, tant de terra endins com 
amb la mirada posada al mar. Temes que interpretats per 
l’Assumpta agafen tota una nova dimensió.
L’entesa musical entre els nostres protagonistes ha anat 
creixent i el disc que n’ha resultat és una meravella, un 
autèntic regal caigut del cel. La seva intenció era la d’ofe-
rir-nos la interpretació més amable i íntima d’unes can-
çons pròpies del nostre país, que les necessitem, i de ben 

segur que ho han aconseguit. Certament, la tessitura in-
confusible de la veu de l’Assumpta fa que totes les catorze 
cançons d’aquest àlbum generin una atmosfera especial 
que obliga a aturar-se  per escoltar-les.
En el disc podem sentir versions de velles cançons d’en 
Joan Manuel Serrat (Una guitarra) i d’en Lluís Llach (País 
petit), així com altres que l’Antoni Mas havia composat fa 
temps, com per exemple A prop del mar i Cant de record. 
Inclou també temes inèdits que s’han fet expressament 
per aquest disc (Mirada de mar, Ona,...). El cas és que ens 
trobem davant una obra en la que han intervingut pro-
fessionals de tanta vàlua que s’ha aconseguit, amb només 
l’acompanyament de piano, un efecte preciós. Certament 
es nota una base musical de gran nivell que segur sabrà 
apreciar el músic entès i que no suposa cap obstacle per-
què arribi a tothom. 
Una persona que ha intervingut decisivament durant tot 
el procés és en Joan Casas, excel·lent músic ben cone-
gut a la nostra vila ja que col·labora habitualment amb la 
Coral Cantaires de Caldes. Casas, a part de l’aportació 
que fa de dues cançons (Per sempre t’estimo i El meu 
infant), va tenir, en el seu moment, l’encert d’engrescar ni 
més ni menys l’Antoni Parera Fons per a la producció del 
disc. L’Assumpta i l’Antoni  es van posar des del primer 
moment a mans de l’extraordinari músic manacorí, amb 
qui han anat polint i corregint amb el màxim rigor musical 
i exquisida sensibilitat el que duien preparat de Caldes. 
L’Antoni Parera aporta a més dues cançons a partir de 
dos poemes de Josep Maria Andreu, una de les quals, Ets 
tu, dona nom al disc. És potser el tema on es reflecteix 
més clarament la relació entre poesia i cançó que defineix 
tot el treball. 
De principi a fi, sense sobresalts, com un diàleg amb les 
notes del piano, l’Assumpta transmet amb tota la capacitat 
del seu cant la poesia de les cançons. Sigui al matí o a mitja 
tarda, qualsevol moment és bo per sentir una música que 
només et demana que t’hi posis bé, tant millor si la pots 
compartir i a poder ser a mitja llum, com  la que deu per-
cebre una gran artista que hi veu escoltant i se t’ofereix 
amb la veu.

ACTUALITAT
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Caldencs en plena forma a la 
Transpyr 2011
Josep Pera i Joan Riera aproven amb bona nota la 
cursa de BTT més famosa dels Pirineus
Per Paula Brujats

Em trobo amb ells dos mesos després de la travessa pels 
Pirineus, però de la manera que me’n parlen sembla que 
en tornessin ahir. Il·lusionats, somrients i satisfets. Em re-
ben amb tot preparat: mapes, fulletons i un vídeo de la 
cursa. I sobretot amb moltes ganes de parlar. 

Els Pirineus sobre rodes
Si ens remuntem als anys noranta veiem que és moda la 
travessa en BTT pels Pirineus. Anar de mar a mar, des de 
les platges de la Costa Brava fins al País Basc. En Joan i en 
Josep però, s’animen amb un repte més. No és una traves-
sa on ells estableixen les etapes, els dies i la durada, sinó 
que en la Transpyr tot ve marcat: 8 etapes, 825km i 20.000 
metres de desnivell. La idea de la cursa és anar de Roses 
a Sant Sebastià entre els dies 2 i 9 de juliol, per equips 

i assolint els mínims de temps fixats per l’organització. 
L’objectiu? Finalitzar la cursa i rebre com a guardó el títol 
de “Finisher” (per tots el mateix).

Lloc de bones amistats
Quan els pregunto d’on sorgeix la idea, es miren i dubten. 
Creuen que ho van trobar per internet. Tanmateix, a dia 
d’avui els veig orgullosos d’haver-s’hi apuntat. M’expliquen 
que al cap i a la fi, aquesta cursa no és més que un negoci. 
És clar, pels organitzadors. Per ells, pel que noto, és una 
experiència genial. En Joan i en Josep formaven equip en-
tre els seixanta que pedalaven en aquesta segona edició de 
la Transpyr, i és que és una cursa que ja traspassa fronteres, 

amb gent de Catalunya, Espanya i fins i tot de Mèxic. Par-
ticipants d’arreu del món que feien la cursa més atractiva. 
Un GPS amb la ruta entrada i la bicicleta era tot el que 
calia per anar d’etapa en etapa. La maleta la transportava 
l’organització. 

Cada etapa, més cansament
Tres etapes per terres catalanes. La resta per Aragó, Na-
varra i fins al País Basc. Una mitjana de 100km diaris, equi-
valent a unes sis o set hores. De poliesportiu en polies-
portiu, on dormien fins a les 8 del matí de l’endemà, l’hora 
del tret de sortida. “Només calia pensar en pedalar”, em 
diuen. I és ben cert, tot un dia per endavant, només per 
pedalar, gaudir del paisatge i alimentar-se als tres avitua-
llaments que  trobaven pel camí. És més dur físicament o 
psicològicament? Tots dos coincideixen en què físicament 
és dura, però anaven ben preparats. En canvi, psíquicament 
costa més. Tot i així, en els moments durs “pedales pel 
company, saps que no pots abandonar”. Mentre m’ho ex-
pliquen em plantejo quina forma física cal tenir. En Josep 
és clar: “no és una cursa per a domingueros”. Calen com a 
mínim quatre o cinc mesos de preparació i uns 300km de 
bicicleta per setmana. 

Bonic paisatge i moltes anècdotes
Mirem el vídeo i els paisatges són impressionants. És pre-
cisament del què parlen millor. “És una passada” el paisat-
ge dels Pirineus, així com també el recorregut de la ruta, 
asseguren. Tot i això, en Joan preferiria una ruta més cicla-
ble, ja que molts camins, fins i tot de baixada, calia fer-los 
amb la bicicleta a coll. Es guarden les anècdotes pel final. 
Una setmana els dóna per molt. Per banyar-se en riuets 
en les etapes de calor (no els ve d’aquí deixar escapar 
una mica de temps), per perdre’s, per aguantar un ruixat 
durant més de 70km, o bé, per patir molt del cul.

Matrícula d’honor
És evident que aquests caldencs estan en forma. Encara 
més, quan em diuen que arriben a Sant Sebastià en 29a 
posició! I molt més, després de saber que un 50% dels 
participants abandona o es veu obligat a deixar de com-
petir per no assolir els mínims establerts per l’organitza-
ció. Després d’aquesta bona marca, em pregunto què els 
depara el futur. Quan els dic quina és la pròxima fita, a 
l’uníson em diuen: “tornar-hi l’any que ve, de fet, ja ens hi 
hem apuntat”. 

Per a més informació: http://transpyr.com/

ACTUALITAT
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Onze de setembre, Diada Nacional de Catalunya

TAMBÉ HA PASSAT

L’Onze de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, 
va estar farcida d’activitats. El més matiners van tro-
bar-se a l’Aplec de Terra Negra, el punt fronterer en-

tre Caldes, Vidreres, Llagostera i Tossa de Mar. L’Alcalde 
de Llagostera va llegir el manifest, es van escoltar els Se-
gadors i, tot seguit es va fer un esmorzar popular amb un 
entrepà de botifarra.El Club Excursionista va organitzar, 
com fa habitualment, una bicicletada. 
Al migdia, l’Ajuntament va recuperar l’organització de 
l’acte institucional en el qual l’Alcalde va llegir un mani-
fest reivindicatiu al qual va seguir la lectura del manifest 
sardanista. Prèviament, la Coral Cantaires de Caldes va 
interpretar el cant dels Segadors i el cant de la Senyera. 
Seguidament, l’Agrupació Sardanista de Caldes va oferir 
un ball de sardanes i, per tancar la lluïda Diada d’enguany, 
l’Associació de la tercera edat “Casa Rosa” va celebrar un  
dinar popular en el pavelló polivalent. 
Per acabar d’arrodonir els actes, l’Orquestra Jove de la 
Selva (formació de vent) ens havai ofert el dia abans un 
concert de música moderna per a Big Band als Jardins de 
les Termes Romanes.
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22 de setembre, Sant Maurici

L’Aplec de Sant Maurici, malgrat les traves que hi varen 
posar els llogaters de la casa, es va poder celebrar 
per 167è any. Un grup d’una trentena de persones, 

entre els quals els candidats a Hereu Riera, van fer una 
caminada fins a l’ermita. Al cap de poc es va celebrar la 
missa i en acabat es van ballar sardanes a càrrec de la 
cobla Ciutat de Girona.  Seguidament es va fer el concurs 
de l’Hereu Riera que aquest any va ser molt competit, 
amb una vintena de participants. El guanyador va ser en 
Jordi Buadas Prats, de Can Calot, que va ser proclamat 
allà mateix com a Hereu Riera 2011 i obsequiat amb una 
panera. Després d’una nova sardana, la gent va parar taula 
i va anar a buscar l’arròs, la carn i les postres que havien 
preparat l’Agrupació Sardanista. A la tarda es va fer el rés 
del rosari i una nova sessió de sardanes. 
Per acabar la jornada, a 2/4 de 8 vàrem poder gaudir d’un 
concert del grup musical Calidae als Jardins de les Termes 
Romanes i a 2/4 de 9, els “Guies Ufissials” van oferir-nos 
la darrera visita teatralitzada de la temporada.

TAMBÉ HA PASSAT
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TAMBÉ HA PASSAT
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10 anys de “Guies Ufissials”
Per Albert Torrent 

Els “Guies Ufissials” són tota una institució. Fa   
deu anys que expliquen a través de les visites       
teatralitzades la història de Caldes a veïns i vi-
sitants, amanida sempre per les situacions que 
creen ells mateixos sense voler-ho. No hi poden 
fer més, emboliquen la troca i com més la volen 
desembolicar més nusos i fan. Parlem una estona 
amb els actors que interpreten els ”Guies Ufis-
sials”, tot i que de vegades no sabem si parlem 
amb els actors o bé amb els personatges. Pot ser 
que la ficció hagi superat la realitat?

Què tenen els “Guies Ufissials”?
Faig el toc amb en Marc Ciurana, amb la Mireia Peña i 
amb en Miquel Nogué, els actors que interpreten, res-
pectivament, en “Fonsu”, la Remei i l’”Antoniu”. A través 
d’una iniciativa de l’Ajuntament i després de 10 anys, han 
aconseguit una cosa difícil: fer que veiem els personatges 
que interpreten com a reals. Ens expliquen que “hi ha gent 
que ve cada any a veure’ns i que ens saluden i parlen amb 
nosaltres com si parlessin amb algú de la seva família”. 
Com aconsegueixen trencar aquesta barrera? Ells opinen 
que “els trios en l’humor funcionen molt bé” i afegeixen 
que “interpretem uns personatges molt contrastats que 
no deixen de ser pallassos sense nas vermell. El pes de 
la interpretació és el conflicte i la gràcia és que no tenen 
cap prejudici en discutir-se davant del públic”. Vénen d’un 
realisme rural i, en el fons, són molt innocents. Tenen una 
part infantil però una altra de carrinclona. En el fons són 
uns antiherois”. Tot plegat i el fet que tinguin un contacte 
directe amb el públic fa que la gent els agafi estima.

Pioners de les visites amb humor 
Un factor decisiu de l’èxit de les visites teatralitzades de 

Caldes és que expliquen la història de Caldes des de l’hu-
mor cosa que ara és més comuna però, segons comenten, 
“no es feia gaire en aquell temps”. Això fa, diuen, “que mol-
ta gent vingui pels personatges perquè se’ls coneix i se’ls 
estima” i que a diferència d’altres visites, “aquestes són 
per a tots els públics, des de nens petits a persones de 90 
anys o més”. 

“El secret? ens ho passem bé”
En Miquel, la Mireia i en Marc expliquen que una part im-
portant de l’èxit dels “Guies Ufissials” és que “ens ho pas-
sem bé preparant i fent les visites i per això ens reunim 
força abans de les sessions i no tenim pressa per marxar 
un cop acabada la representació. Això es nota en l’actua-
ció. A més, estem molt identificats amb els personatges i 
sabem com portar el conflicte entre ells”. 

Guió i direcció
En Marc i la Mireia són els que escriuen el guió. Expliquen 
que normalment parteixen d’un tema i a partir d’aquí, van 
estirant el fil i en treuen el suc. Des de l’any 2008 però 
tenen la direcció de la Meritxell Yanes. “Això és molt im-
portant”, diuen, “ja que per a nosaltres és difícil de veure 
els personatges que interpretem tant des del punt de vista 
intern (com a actors) com des de l’extern (com veu la 
visita el públic). La Meritxell ens ha ajudat a veure que 
podem fer fer als personatges tot el que vulguem”.

L’ENTREVISTA
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L’ENTREVISTA

Lloc per a la improvisació
Un altre factor que els motiva és que “tenim un guió mar-
cat però cada funció és diferent. Depenent del tipus de 
públic, riuran en una situació concreta o no. A més, ens 
permetem llicències a partir d’anècdotes de cada sessió, 
com quan sonen les campanades, quan veiem passar un 
gos, uns turistes, quan a algú li sona el mòbil... Tenim un 
text que seguim però estem tan compenetrats que indivi-
dualment podem sortir del guió amb la seguretat que els 
companys sabran continuar la broma. 

Fer riure i ensenyar història
No cal oblidar que les visites teatralitzades estan orga-
nitzades per l’Ajuntament amb l’objectiu de mostrar de 
forma amena la història del nostre municipi. Per això, cal 
sempre establir un equilibri enter humor i informació. És 
important fer riure però un altre objectiu és explicar co-
ses de la història i de la gent de Caldes. Els actors diuen 
que “sempre hi ha gent a qui li agradaria que expliqués-
sim més coses de Caldes però, Déu n’hi do les que expli-
quem!”

10 anys d’èxits
La Mireia, en Miquel i en Marc (o la Remei, l’”Antoniu” i en 
“Fonsu”) porten 10 anys d’èxits com a “Guies Ufissials”. 
Expliquen que no en poden estar més satisfets: “Omplim 
a cada sessió (ja els han vist 7.000 persones) i a sobre ens 
ho passem bé”. Prova d’això és l’entusiasme amb què han 
celebrat el desè aniversari aquest any a la part final de les 
visites teatralitzades.

Origen i cronologia de les visites teatralitzades
Els “Guies Ufissials” van agafar el relleu d’en Sergi Mir, que 
havia fet anteriorment visites organitzades per l’Ajunta-

ment. De fet, ja en aquesta etapa, l’”Antonio”, la Remei i 
en “Fonsu” ja havien participat en algunes escenificacions 
de les visites. Va ser a partir de l’any 2004 quan reben l’en-
càrrec per part de l’Ajuntament de fer unes visites guiades 
diferents i reben el títol de “Guies Ufissials”. Aquesta és la 
cronologia dels espectacles que ens han ofert.

2002: “El termalisme” i “Històries i llegendes”
2003: “Temps de festa” i “El Termalisme”
2004: “Històries i xafarderies”
2005: “Nuova Caldes Park”
2006: “Aquest any 5”
2007: “Caldes de pel·lícula”
2008: “La cuina de l’Antoniu”
2009: “Del Puig de Sant Grau al Puig de les Moleres”
2010: “La Maledicció de la Malavella”
2011: “Caldes... els orígens”

Altres participacions
L’èxit dels guies fa que siguin els pregoners de la Festa 
Major del 2005, que facin espectacles a la Fira de l’Aigua 
del mateix any i del 2006. També van fer una versió lliu-
re d’”Els Pastorets”. Durant les festes de Nadal  2006/07 
creen i representen l’espectacle “A la recerca de la grossa 
de Nadal”. En un altre context, van presentar la tempora-
da 2006 de la UE Caldes i han participat també en alguna 
festa de celebració dels 40 anys. Fora de Caldes, els Guies 
Ufissials van crear i interpretar les visites dramatitzades 
de les ruïnes del poblat iber d’Ullastret, “Els caps tallats”, 
l’any 2006. 

Implicació de l’Ajuntament i de l’Associació de 
Comerç
Les visites teatralitzades són una iniciativa de l’Ajuntament 
per fomentar el coneixement de la cultura i història de 
Caldes i va adreçada tant a  caldencs i a visitants de fora, 
per la qual cosa és un element de dinamització turística. 
Des de fa uns anys, les visites teatralitzades s’acaben amb 
un piscolabis preparat pels restauradors de l’Associació 
de Comerç i Serveis de Caldes. Des d’aquest any es fan 
la Casa Rosa, la qual cosa permet a qui ho desitgi, visitar 
l’exposició del Camp dels Ninots.
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Roser Riera i Eduard Salcedo, 
pubilla i hereu 2011
Per Paula Brujats

La Roser i l’Eduard són companys i amics des de ben petits. 
Ara però, cada un afronta una nova etapa de la seva vida. Ella 
se’n va cap a Barcelona on estudiarà logopèdia a la Universitat 
Autònoma, ell, en canvi, estudia un cicle de grau mitjà d’Emer-
gències Sanitàries al Centre d’Estudis Garbí. 
L’esport és una de les seves grans aficions. L’Eduard torna a 
jugar a bàsquet després d’un temps de repòs per culpa d’una 
lesió. La Roser segueix amb el volei, que practica des de fa uns 
quants anys. Combinen aquestes aficions amb sortir amb els 
amics. 
Tots dos han estat implicats en el poble des de ben petits i fins 
a dia d’avui. La Roser forma part de la Comissió de Festes i del 
Club de Volei, encara que anteriorment havia estat a l’Escola 
de Música, al Grup de Teatre, al JAN i al Casal d’estiu. L’Eduard 
havia format part de la Colla Gegantera i del Centre d’Esplai 
Sant Esteve un grapat d’anys. Actualment, està a la JERC Cal-
des i també al Club Esportiu.

Què sentiu quan us proclamen hereu/pubilla 2011 
de Caldes? 
Roser: Certament, ho vaig saber abans de què es fes pú-
blic. La noia del costat m’ho va xerrar després de llegir-ho 
al paper dels presentadors. Tot i això, em va fer molta il-
lusió, sobretot al pensar que hi havia molta gent del poble 
que em coneixia i m’estimava.
Eduard: Et sens valorat pel poble pel fet d’haver sortit 
escollit. A l’hora també, amb el suport de tots els caldencs 
que voten una persona per tal que els representi durant 
l’any en actes commemoratius.  

Quines responsabilitats us agradaria tenir com a 
tals? 
R: Penso que és bàsicament una proclamació simbòlica. 
Es fa poca cosa, sobretot acte de presència en diferents 
actes. No crec que l’hereu i la pubilla hagin de fer grans 
discursos. 

E: Responsabilitats relacionades amb les millores de Cal-
des.

Creieu que tant hereu com pubilla haurien de par-
ticipar més de la vida del poble? 
R: Crec que hi hauria d’haver més implicació. Tot i això, 
penso que el més adequat seria que no participessin no-
més l’hereu i la pubilla, sinó tots els nascuts l’any 1993, ja 
que hi ha molta gent que també ha estat votada i és l’any 
de tots.   
E: Potser sí, però crec que fent acte de presència a les 
festes més populars del poble ja és suficient. 

Com és un noi o una noia de Caldes?
R: No hi ha un adjectiu únic. Hi ha molta heterogeneïtat i 
precisament això és el que ho fa interessant.
E: Un caldenc és una persona de poble, amb ganes de fer-
hi coses i amb l’objectiu de fer-lo créixer.

Què li falta al poble?
R: Un espai comú on es pugui trobar tot el jovent. Envejo 
això d’alguns pobles veïns. També tallers de teatre i a més 
a més, falta comunicació cap als municipis on no hi ha ser-
vei ferroviari (és a dir, calen més línies d’autobús).
E: Crec que li falta un servei esportiu disponible les 24 
hores del dia (com ara pistes de bàsquet), perquè des de 
que han fet reformes al polivalent, no s’hi pot anar. A més, 
falta implicació del jovent en les entitats del poble.  

Imaginem que governeu a Caldes. No hi ha crisi i 
són temps feliços. Què és el primer que faríeu? 
R: Crearia un servei de transport públic més eficaç (au-
tobusos) i milloraria la Plaça Sant Esteve, ja que és el cor 
del poble.
E: Intentaria canviar petites coses del poble perquè la vida 
dels vilatans de Caldes fos el més fàcil i pràctica possible.

I en temps de crisi. Què faríeu? O què estalviaríeu? 
R: No estalviaria diners amb la Festa Major, ja que amb un 
bon programa es guanya més i per tant, el dèficit sempre 
és menor. 
E: Faria plans de reforma pel poble, això sí, els justos i 
necessaris. No malgastaria diners fent coses innecessàries 
com ha estat el camp de futbol a Aigües Bones, perquè 
posar un camp a una urbanització no és atraure el turisme 
al poble.

CALDENCS D’INTERÈS

Creieu que hauríeu de sortir a l’Aquae per alguna 
cosa que heu fet? Coneixeu algú que es mereixi apa-
rèixer a la revista de Caldes de Malavella? Contacteu 
amb nosaltres a aquae@caldesdemalavella.cat i 
farem les gestions pertinents per fer-nos-en ressò. 
L’Aquae el fem entre tots!
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Can Solà Gros II
Per Albert Torrent 

Can Solà Gros II és una de les urbanitzacions 
més properes al nucli. S’hi pot accedir des del 
carrer de Girona o bé des de la deixalleria mu-
nicipal a través de la veïna Can Solà Gros I. El 
límit entre una i altra la marca la via del tren. És 
una urbanització petita i tranquil·la, amb bona 
avinença entre la gent que hi viu. Coneguem una 
mica més la seva història i situació actual a tra-
vés de dos veïns que formen part de l’Associació 
de propietaris: en Ramon Mir i en Jaume García.

En Ramon i en Jaume expliquen que el promotor de Can 
Solà Gros II no va poder fer front a la urbanització de 
les obres i tan sols va obrir-hi els carrers i en va fer la 
instal·lació de l’aigua. A diferència d’altres casos però, el 
promotor no es va fer fonedís sinó que va seguir tot el 
procés d’urbanització fins que es va tancar. Fins i tot, com 
a compensació va donar diversos terrenys de la seva pro-
pietat a la junta de compensació i a l’Associació de propi-
etaris. Els veïns, doncs es van trobar amb la situació desa-
gradable d’haver de constituir una junta de compensació 
per recaptar diners, redactar i tirar endavant el projecte 
d’urbanització. 

En aquell temps les persones que configuraven la junta de 
compensació i l’associació de propietaris eren els matei-
xos. En Ramon i en Jaume opinen que això no tenia sentit 
i diuen que quan va començar el procés d’urbanització, 
al voltant de l’any 2002, van observar-hi un seguit d’ir-
regularitats. Va ser en aquest moment quan van formar 
un equip que va fer-se amb la direcció de l’Associació de 
propietaris i des d’aquesta condició, expliquen, van fer un 
seguiment de les obres i van controlar l’activitat de la jun-
ta de compensació. Aquest control va incomodar la junta 
de compensació i va crear algunes friccions que, afirmen, 
no van anar mai a més, encara que encara desperten algu-
nes tibantors.

Malgrat que les obres d’urbanització es van acabar i que 
l’Ajuntament va fer la recepció de la urbanització, el pro-
cés no s’ha tancat del tot ja que hi ha un litigi entre l’Asso-
ciació de propietaris i l’Ajuntament. En Ramon i en Jaume 
expliquen que en el procés de recepció de la urbanització, 
l’Ajuntament, d’acord amb la junta de compensació, va re-
cepcionar també els terrenys i del pou que donen aigua a 
la urbanització.  Ells, en canvi, afirmen que tant els terrenys 
com el pou són propietat de l’Associació de propietaris 
ja que el promotor de l’obra els els va donar. Afirmen 
que ells no han fet mai cap cessió i que el registre de 
la  propietat encara els considera propietaris. Diuen que 

VEÏNATS I
URBANITZACIONS

Extensió: 0.25 Km2 
Km lineals carrers asfaltats: 4.35
Km lineals carrers sense asfaltar 0 
Distància al nucli urbà: 1.2 Km 
Població censada: 244 
Població no censada: 250 
Nombre de parcel·les: 240, aproximadament
Nombre habitatges: 151

El carrer Palafrugell

El carrer Tossa de Mar

La zona d’esbarjo
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accedeixen a què l’Ajuntament, a través de la companyia 
concessionària, gestioni l’aigua però consideren que si és 
seva, només haurien de pagar pel servei i no per l’aigua 
en sí. 

En Ramon i en Jaume volen girar pàgina i consideren que 
ara cal mirar cap a endavant. Creuen que seria molt im-
portant que sorgís una associació de veïns que procurés 
pel bé comú, ja que com a associació tindria més força. A 
part, es podria encarregar d’organitzar activitats lúdiques 
i festives per als veïns. Ells se’n volen desmarcar perquè 
formen part d’aquest passat amb certs conflictes i consi-
deren que cal que agafin les regnes gent amb empenta i 
que faci poc que estan a Can Solà Gros II. Per sort, diuen 
que ja hi ha gent que està interessada en organitzar-se i en 
estirar del carro.

En Ramon i en Jaume expliquen, al seu parer, algunes de 
les necessitats de Can Solà Gros II. Al primer lloc de la 
llista hi situen un vial per a vianants que permeti anar a 

peu des de la urbanització fins al centre del poble. L’actual 
carretera té revolts i alguns cotxes hi circulen de pressa. 
Això suposa un perill per a la gent de totes les edats que 
van al poble a peu. 

Altres millores que reclamen són el servei de correus, les 
escombraries i que arribi el servei de gas natural des de 
Can Solà Gros I ja que encara funcionen amb bombones 
de butà. Aquest pas sembla que està en vies de solució.
També els agradaria que l’actual zona d’equipaments tin-
gués una oferta més àmplia. Ara hi ha un parc per als més 
menuts però abans hi havia hagut una cistella de bàsquet i 
dues porteries de futbol que es van retirar perquè estaven 
en estat precari i des de llavors no s’han substituït.

Can Solà Gros II vol acabar de tallar els serrells que pen-
gen encara de l’època del procés d’urbanització, tant els 
administratius com les rancúnies que va despertar entre 
alguns veïns. Un cop tancada aquesta etapa, tocarà mirar 
cap al futur amb il·lusió.

Jaume García i Ramon MirLa zona d’esbarjo
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Entrevista a David Plana, Di-
rector Corporatiu del PGA de 
Caldes de Malavella
Per Oscar Planes i Rovira

El PGA Catalunya 
Resort és una com-
binació d’un golf de 
primera categoria, 
un hotel  reconegut 
internacionalment i 
d’una arquitectura con-
temporània. El club de 
golf es va fundar l’any 
1999 i Meliá Golf Vichy 
Catalan va inaugurar 

l’hotel el 2006. David Plana és el Director Corporatiu del PGA. 
Va néixer a Fonteta, Girona, on viu actualment. És economis-
ta i va acabar la carrera a Oxford i te el PDD de l’IESE. Ha 
treballat a la consultora Arthur Andersen, en multinacionals 
de la sector distribució i automoció. Ha viscut a Barcelona, 
Anglaterra i Mèxic.

Parla’ns dels inversionistes
La participació del golf la composen tres empreses: 
Denis O’Brien amb un 92,4%, Vichy Catalan, amb un 5% 
i el RACC, amb un 2,4%. La part immobiliària la té en un 
100% Denis O’Brien. L’hotel té la participació del Vichy 
Catalan en un 80%, de la PGA en un 15% i del RACC, en 
un 5%. 

Quin és el fet diferencial del PGA Catalunya Re-
sort
El projecte del PGA és atípic ja que no té socis sinó que 
s’ha plantejat com a negoci i a part del golf hem afegit 
l’oferta de restauració, la immobiliària, les botigues i 
els serveis. Un resort d’aquesta magnitud atrau molta 
gent d’Europa. Rebem 40.000 visites anuals, el 70% de 
les quals són estrangers. El mercat més important és el 
suec, seguit de l’anglès i del francès. Els nostres clients 
busquen bàsicament serveis. La diferència respecte altres 
indrets és que tenim serveis i persones tot l’any. 
Un altre tret diferencial és el camp de golf. El PGA és el 
segon camp d’Espanya, el 3r d’Europa continental i el 88è 
del món i això és important perquè hi ha jugadors que 
sols recorren els primers 100 camps. 
Pel que fa al projecte residencial, consta de 368 cases 
i se n’han venut 15 en mig any. Les constructores que 
contractem són catalanes però permetem que el client 
busqui el constructor que vulgui. En comprar una parcel-
la, el propietari sempre podrà jugar al golf i utilitzar les 
instal·lacions. 

David Plana en una de les vil·les model

Quin personal teniu?
Uns 30 treballadors són de Caldes com ara la Susanna 
Sempere, cap de recepció, però també n’hi ha de les 
comarques gironines i alguns estrangers. En total, uns 
140 treballadors directes i uns 130 més contractats per 
obres. 

Parlem de la crisi i de la situació amb l’aeroport 
de Girona
Veiem amb preocupació el tema de l’aeroport ja que un 
punt d’expansió  eren les rutes de Ryanair. La crisi es 
nota més a Espanya i és aquí on perdem més clients i, 
per tant, hem d’anar més lluny a buscar-los. 

Quins projectes nous teniu previstos
Tenim prevista una ampliació per la banda de Vilobí per 
fer-hi camps de futbol per estades de seleccions de fut-
bol. Ja hem fet contactes amb diversos equips.

Quina impressió té de Caldes de Malavella? 
Caldes té ingredients favorables com la proximitat de 
Barcelona i del mar. La N-II és una barrera física impor-
tant que ens separa i fa que els clients basculin sobre 
l’aeroport, Lloret o Girona. Caldes necessita promoure 
més activament aspectes com l’aigua i ampliar l’oferta 
parlant, per exemple, del PGA. Un cop la gent viu en el 
Resort, s’interessa pel voltant. La promoció de Caldes ha 
de ser més visual perquè la gent vegi l’aigua, des de un 
punt de vista més comercial. En 10 o 15 anys, els clients 
han d’anar a comprar a la carnisseria de Caldes o al mer-
cat i buscar els serveis al poble.

Con veu la relació de Caldes de Malavella i el 
PGA en el futur?
Al voltant del PGA es desenvoluparan serveis com jardi-
neries, manteniment de la llar, neteja, mainaderes, boti-
gues de vi, massatges, botigues especialitzades... Respecte 
a la promoció del PGA a Caldes, anem a les escoles per 
promoure el golf. Fa vint anys l’esquí era un esport elitis-
ta; al golf li falta fer aquest pas. Una partida dura unes 5 
hores, t’hi passes tot el dia i això en justifica el cost.
Hi ha gent de Caldes que creu que hi ha una barrera i 
que no es pot entrar al PGA i per trencar aquesta idea 
hem fet jornades de portes obertes. No obstant, els 
nostres principals esforços s’han centrat en promocions 
per a les empreses.

ECONOMIA
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CRÒNICA DELS CONCERTS D’ESTIU AL JARDÍ 
D’EN PERE VIDAL
Aquest estiu ens ha acompanyat el temps i al jardí de la 
biblioteca hem pogut gaudir  de tres grans concerts amb 
artistes destacats del panorama musical català. 
Maria Rodés,  amb la seva veu dolça i les seves lletres 
delicades, va obrir el cicle i ens va oferir un dels últims 
concerts de la gira on ha presentat el seu disc “Una forma 
de hablar”. Una proposta que es mou entre el pop i el folk 
i que emmarca un univers creatiu molt personal. Va ser un 
concert intimista, ideal per al nostre espai recollit. 

A l’agost vam començar amb la presentació del disc del 
grup Élena: “D’herois i desastres”. Caldes va ser el pri-
mer lloc on es van poder escoltar en directe els temes 
d’aquest nou treball d’Helena Miquel, un disc que la crítica 
ha acollit amb entusiasme. A l’escenari del jardí vam en-
cabir la formació sencera, de vuit components. Un gran 
espectacle i uns músics amb una energia desbordant. 

Finalment, com a cloenda de luxe, Pau Vallvé ens va oferir 
“2010”, el seu últim treball. El van acompanyar tres músics 
de gran qualitat: Maria Coma als teclats i percussió, Jordi 
Casadesús al baix i Nico Roig a la guitarra. 
Esperem que hagueu gaudit de les nostres propostes mu-
sicals i també de les infantils.  
Mercè Barnadas

SELECCIÓ DE NOVETATS
NOVEL·LA
ALLENDE, Isabel. El cuaderno de Maya.               
AUSLANDER, Shalom. Lamentaciones de un prepu-
cio   
BAGUNYÀ, Borja. Plantes d’interior 
BOL, Aher Arop. El nen perdut que sabia el que volia
BUSQUETS, Blanca. La nevada del cucut    
CAMILLERI, Andrea. El vestit gris
MARÍAS, Javier. Los enamoramientos
MIRALLES, Francesc. El secret de Picasso
MONTERO, Rosa. Lágrimas en la lluvia 
MORET, Xavier. Tramontana 
OATES, Joyce Carol. Memorias de una viuda
VERDON, John. No obris els ulls

NO FICCIÓ
MORENO, Montserrat. Cómo construimos univer-
sos
ROTLLAN, Ricard. Minuts de meditació
ESTUPINYÀ, Pere. El ladrón de cerebros 
PUNSET, Eduard. Excuses per no pensar 
CHEN, Walter. Todo sobre la pintura china
CASTARNADO, Toni. Mujer y música
CRUZ, Nando. Una semana en el motor de un au-
tobús
1001 canciones que hay que escuchar antes de morir
FINKIELKRAUT, Alain. Un cor intel·ligent
PESSARRODONA, Marta. L’exili violeta        
SOLÉ, Felip. Camp d’Argelers 1939-1942

CENTRES D’INTERÈS
MANENT, Albert. Els noms populars de núvols, boi-
res I vents de la comarca de la Selva
BOSCH, Joan. La vall del Fluvià en BTT
CAMPOS, Sergi de. Volta al Canigó  
MAYOLAS, Pep.Vies ferrades: recorreguts i passos 
equipats – Volum 1 
ROVIRA, Ramon. El Priorat – 19 excursions per valls 
I muntanyes     
VIVES, Joan M. Patrimoni rural i pedra seca

BIBLIOTECA

Si voleu saber totes les novetats que ens arriben a 
la bibloteca, consulteu el nostre web: http://www.
bibgirona.cat/biblioteca/caldes-de-malavella

Pau Vallvé

Élena
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RECOMANACIONS
LLIBRES
Joan Sales. Cartes a Màrius 
Torres.  Club Edito, 2007
Aquest setembre passat, al club 
de lectura, hem llegit Incerta Glò-
ria, de Joan Sales (1912-1983), una 
novel·la extraordinària considera-
da un clàssic de la nostra litera-
tura. En general, hem gaudit molt 
amb la seva lectura i també us la 
volem recomanar. Però el llibre 
que us proposem no és aquest 
sinó un que hi està estretament 
lligat. Són les cartes que l’autor va escriure al poeta Mà-
rius Torres (1910-1942). El volum comença amb missives 
dirigides a una altra destinatària, la Mercè Figueras de Gi-
rona. És a partir d’aquesta relació epistolar que Sales pren 
contacte amb Màrius Torres amb qui l’acabarà unint una 
forta amistat. La Mercè i en Màrius estaven internats al 
sanatori de Puig d’Olena, un centre per a malalts de tu-
berculosi. Les cartes tan aviat les escriurà a un o a l’altra, 
també n’hi ha que van dirigides a la germana de la Mercè, 
Esperança, i n’hi trobem algunes que la dona de Joan Sales 
(la Nuri) va enviar als mateixos interns.
La primera carta està datada a Barcelona el 28 de febrer 
del 1936 i l’última a Macorís (República Dominicana) el 
20 de novembre de 1941: 5 anys particularment intensos 
i dramàtics, com us podeu imaginar.
Les cartes ens fan viure, per exemple, la sorpresa inici-
al que li provoca l’alçament militar, lligat amb l’esperança 
que fos una situació perfectament controlable pel govern 
català. 
A mesura que van passant els mesos, aquest optimisme 
decau i Joan Sales passa per diferents estats d’ànim que 
van des d’ un optimisme cada vegada menys eufòric a la 
desesperació final més absoluta, passant per episodis de 
ràbia o d’inflamada irritació, no només amb els feixistes 
sinó també amb els anarquistes i altres grups “polítics” 
i les seves accions i assassinats a la rereguarda i amb el 
govern català per la seva inacció o les seves accions in-
comprensibles.
És clar que totes aquestes cartes també inclouen frag-
ments de vida quotidiana que alleugereixen la lectura. Es 
dibuixa un home amb un gran sentit de l’humor, com ja 
hem pogut comprovar a Incerta Glòria i amb un especial 
amor cap al país i la família.
Aquestes cartes que ens serveixen per seguir el ritme dels 
esdeveniments de la guerra civil, ens transporten durant 
uns mesos, igual que a Incerta Glòria , al front d’Aragó. 
Veiem com l’escriptor ha fet servir vivències seves reals i 
les ha convertit en literatura. Alguns episodis de la novel-
la són calcats a esdeveniments reals.
Les últimes cartes les envia ja des de l’exili, primer a París, 
després a San Pedro de Macorís. En un volum tan impor-
tant hi trobem molts més temes interessants. Un d’ells és 
l’anàlisi de la poesia de Màrius Torres. Sales és un crític 

implacable. Però aquest espai ja no dóna per més. Aquest 
llibre és a la vostra disposició a la biblioteca.
Mercè Barnadas

CINEMA
ARNOLD, Andrea
Fish Tank. 2009.
A la Mia, una adolescent de 
quinze anys, l’han fet fora de 
l’escola. Descarada i insolent, 
la jove es passa el dia vagant, 
sense fer gaire res. A casa, on 
viu amb la seva mare i la seva 
germana petita, coneix al nou 
xicot de la seva mare, un home 
atractiu i extravertit,  que l’ani-
ma a fer allò que més li agrada: 
ballar. Entre els dos s’establirà 
una estranya amistat. Però en aquesta pel·lícula res és el 
que sembla. No és, doncs, el mil vegades repetit argument 
de l’adolescent conflictiva que té una oportunitat de redi-
mir-se. Veure-la és sorprendre’s amb cada “gir” de l’argu-
ment, amb cada petita sorpresa.
Fish Tank va guanyar el Bafta 2009  a la millor pel·lícula 
britànica i el Premi del Jurat 2009 al Festival de Cannes. 
Marta Feliu

MÚSICA
Pascal Comelade & Cobla Sant Jordi Retrospecti-
va (1990-2010)
Pascal Comelade és un dels músics catalans més creatius i 
originals. La seva música és juganera, moltes vegades amb 
instruments de fireta i està carregada de romanticisme i 
melancolia. En aquest afany d’innovació i de recerca de 
nous sons i matisos s’ha embarcat en un nou projecte 
que consisteix en adaptar amb aires de sardana una se-
lecció de cançons que ha creat en els últims 20 anys com, 
per exemple “L’argot del soroll” o “Sense ressò del dring”. 
Per fer-ho, s’ha aliat amb la Cobla Sant Jordi que ha posat 
a disposició del músic ceratà el so del flabiol, el tible, la 
tenora i companyia. Però ell continua amb els seus ins-
truments i acompanyat dels seus músics habituals: el mul-
tiinstrumentista Pep Pascual, el guitarrista Ivan Martínez i 
el bateria Oriol Luna. També hi col·laboren el músic Pau 
Riba i el poeta Enric Casasses.
Una bona ocasió per acostar-se al músic nord-català i per 
escoltar música de sardana des d’un punt de vista gens or-
todox. No us penseu que les podreu ballar! És la cobla la 
que es posa al servei de Comelade i no al revés, tot i que 
en alguns temes sembla que 
la sardana hagi de guanyar 
el pols. És l’últim tema, la 
“Sardana dels desamparats”, 
composta pel mateix Coma-
lade, el que es pot conside-
rar més tradicional, amb inici 
de flabiol inclosa.
Albert Torrent

BIBLIOTECA
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Nova temporada a la ràdio
Pels volts de Sant Maurici, Caldes FM reprèn l’activitat 
que ha alentit durant l’estiu. Els col·laboradors tornen a 
l’estudi de l’Altell de la Casa Rosa per fer arribar els seus 
programes a tot el poble.
Com és tradició, no hi ha hagut interrupció per a la pro-
gramació sardanista i per als blocs musicals. Programes 
emblemàtics com Càlida Caldes, Caldes FM Esports o 
Ones Solidàries, tornen juntament amb programes que 
es varen estrenar la temporada passada com: Sessions, Es-
purnes d’Or o DCaldes.

Més agenda
Un dels objectius que ens hem marcat en aquesta tempo-
rada és que cap de les moltes activitats culturals i socials 
que es fan al poble al llarg de l’any, estigui absent de l’an-
tena. Així l’Almudena Sànchez i en Xavier Bellver seran els 
encarregats de posar veu a l’agenda del poble que s’emet 
a les 9 del matí, pocs minuts després de les 12 del migdia 
i a les 7 de la tarda. Recordem a totes les entitats que la 
nostra ràdio emet gratuïtament aquestes agendes. Però, 
és clar, cal que ens poseu en coneixement les activitats.

Més escoles i institut
Una de les novetats de la temporada serà la incorpora-
ció dels alumnes de les dues escoles de primària a l’espai 
Hora Jove, que fins ara comptava només amb la interven-
ció dels alumnes del CES Caldes. Volem que tots els nens 
i nenes de Caldes coneguin la ràdio  i, si ho volen, tinguin 
oportunitat de conèixer més aquest mitjà.

Més Internet
Tots els programes de Caldes FM es pengen a Internet 
perquè qualsevol persona els pugi sentir en qualsevol mo-
ment des de tot el planeta. Ara, a més d’aquesta possibili-
tat (www.caldesdemalavella.cat/caldesfm) la nostra  ràdio 
ha creat una comunitat a Facebook. Els que s’hi apuntin 
tindran informació sobre la programació, els canvis i els 
links al programes que es pengen a Internet. És el temps 
de donar impuls a Caldes FM 2.0!

Més música catalana
La programació musical de CaldesFM conté un important 
percentatge de música del país. Però, aquesta temporada, 
els dissabtes i diumenges al matí, en els espai que separen 
els programes, la música serà 100% catalana.

Més ràdio al carrer
Ens ho demana la gent. Sortirem per la Fira de l’Aigua i 
sempre que calgui. Estem fent una programació per ser 
presents a la plaça de l’antic Ajuntament tots els diumen-
ges amb mercat o fira especial.
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S’ha acabat l’estiu i amb ell, la programació d’activitats 
que s’oferia des de l’Espai Jove per aquests dos dar-
rers mesos. S’han realitzat activitats tals com, tallers 

de manualitats i sortides o gimcanes. En aquest mateix 
article, podreu veure algunes de les millors fotografies de 
la gimcana fotogràfica. 

D’altra banda, enguany s’ha fet la quarta edició del Casal J 
de Jove. Una activitat de lleure dirigida a joves d’entre 12 
i 16 anys. I també, la quarta edició del projecte d’inserció 
laboral per joves, Brigada Jove. Aquest any, s’han inserit un 
total de 6 joves repartits entre el mes de juliol i agost. Els 
quals han fet tasques de manteniment i de neteja, com a 
suport a la Brigada d’Obres i Serveis Municipal. 

A Ca la Romana, ja tenim el cap a la tardor, molt aviat 
podreu consultar totes les activitats que durem a terme a 
l’espai jove i des de l’espai jove aquests propers mesos. A 
grans trets, les prioritats són aglutinar a un gran nombre 
de joves amb inquietuds diverses, treballar conjuntament 
a totes les entitats del poble i revisar conjuntament amb 
la població jove de Caldes de Malavella quines són les ac-
cions més necessàries per a aquest col·lectiu. 

Per aquest motiu, el mes d’octubre es convocarà a tots 
i a totes les joves a participar de les Taules de Joves per 
a l’elaboració del proper Pla Local de Joventut. Aquestes 
taules tenen com a objectiu presentat als joves què és 
el PLJ i alhora, fer-los partíceps d’aquesta eina de treball 
imprescindible en les polítiques de joventut municipal. Es 
posar a debat necessitats en temes tant diversos com im-
portants. Per tal que tant el debat pugui esdevenir un bon 
recurs per a l’elaboració dels objectius a treballar des de 
l’Àrea de Joventut, els propers anys, més molt important 
la implicació dels i les joves en aquest espai.

“Bogeria”: Havien de representar la bogeria

“La millor de la rambla”: Havíen de fer una foto ori-
ginal de la Rambla Recolons

 “5 tonalitats”: En aquesta fotografia s’havien d’iden-
tificar 5 tonalitats diferenciades.

“Saltant”: fotografia d’una acció en moviment 

JOVENTUT
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L’Aula de música de Caldes aquest any 
estrena doble emplaçament: a partir 
d’aquest curs estarem al Castell de 

Caldes ( antic dispensari) i estrenem pàgina 
web feta per Carles Calvet (el professor de 
bateria). Podeu veure-la a la següent adreça: www.aulamu-
sicacaldes.com

Aquesta nova façana virtual  pretén ser una carta de pre-
sentació per tots els que estiguin interessats  i un portal 
d’informació i una eina per facilitar la comunicació entre 
l’Aula, el mestre, els pares i els alumnes. 

L’ensenyament musical a Caldes de Malavella es va conso-
lidant. Per tercer any consecutiu, les matrícules superen 
la vuitantena de persones i en aquest any encara no s’ha 
acabat el període d’inscripció. Aquest any serà el cinquè 
curs d’Aula de música i el vuitè any d’activitat musical si 
tenim en compte els tres primers anys de Tallers i audici-
ons musicals.

Aquest és un petit resum de l’oferta i dels preus per al 
curs 2011-2012. Per a més informació, consulteu el web 
www.aulamusicacaldes.com o envieu un correu a info@
aulamusicacaldes.com.

AULA DE MÚSICA

Ensenyament reglat
Llenguatge musical
Curs de Sensibilització  per nens de P3,P4 i P5 (25€/
mes)
Iniciació pels alumnes de 1r de Primària (30€/mes)
Els cursos obligatoris van del curs preparatori per 
alumnes a partir de 2n         de primària (40€/mes) 
fins al quart curs de llenguatge musical. 
Curs   preparació proves d’accés (50€/mes) pels que 
han assolit el grau elemental i volen fer la prova al 
Conservatori. Matrícula de curs: 65€

Instrument
L’estudi de l’instrument es comença un cop ja es sa-
ben llegir les notes i les figures musicals.  
Preus:  curs d’Iniciació (40€/mes), preparatori (45€/
mes), 1r (55€/mes), 2n (55€/mes), 3r (65€/mes) i 4t 
(65€/mes). 
L’Aula ofereix classes dels següents instruments: 
acordió, baix, bateria,    cant, clarinet, contrabaix, 
flauta travessera, gralla, guitarra clàssica, guitarra 
elèctrica,piano, tenora, tible, trompeta, saxòfon, violí 
i violoncel

Ensenyament no reglat
Dirigit als alumnes majors de 12 anys.
S’ofereixen: classes de llenguatge (30€) i d’instru-
ment ( diferents preus segons la durada de la classe i 
la modalitat que es triï). 
Tallers de conjunt instrumental (30€), Combo (45€), 
Guitarra (45€), Tabal (45€), Gralla (45€) i Cant coral 
(20€).
20% de descompte en les quotes mensuals i matrí-
cula si hi ha més d’un membre de la mateixa família.

Les inscripcions de l’Aula de música es fan a través 
de la pàgina web de l’Aula. El termini d’inscripcions 
és del 23 d’agost al 30 de setembre.
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ESCOLA SANT ESTEVE

Començament de curs
Ja tornem a ser-hi! Després de les vacances, ens trobem 
de nou a l’escola Sant Esteve. Moltes cares conegudes, 
però també moltes de noves. Com sempre, ens plante-
gem el curs escolar que comença amb il·lusió, però també 
amb un cert neguit. Com anirà tot? Ens en sortirem bé? 
Cal anar treballant, dia a dia, i amb l’esforç de mestres i 
alumnes ho aconseguirem. 
Hi ha novetats. Amb la jubilació de l’anterior director 
del centre, Lluís Comalada, estrenem nou equip directiu. 
Aquest any el formaran la Carme Lladó, com a directora, 
l’Anna Pérez, com a cap d’estudis i la Mercè Ferrer com 
a secretària. Els desitgem molta sort, empenta i il·lusió 
per dur a terme aquest projecte. A més, a primària, amb 
la supressió de la sisena hora, retornem a l’horari que ja 
feien els/les nostres alumnes anys enrere. Ara, tots i totes, 
tant a infantil com a primària, sortiran a les 12 del migdia, 
enlloc de la 1, hora a què ja ens havíem acostumat els de 
la segona etapa. 

Enguany hi ha una altra novetat. El SEP o Suport Esco-
lar Personalitzat, que es durà a terme per les mestres de 
l’escola alguns dies a la setmana de 12 a 1 del migdia, per 
a aquells alumnes que requereixen reforç en alguna àrea. 
Bé, tot just hem començat i hi ha molta feina a fer. Abans 
que arribin els/les alumnes, hem de tenir-ho tot a punt. 

ENSENYAMENT

INSTITUT DE CALDES

L’institut de Caldes comença el nou curs el 12 de 
setembre. Comptem amb 235 alumnes matriculats; 
un total de 29  professors completen el claustre 

docent. Enguany tenim algunes novetats i millores, tant 
pel que fa al pla educatiu com pel mateix edifici. Enge-
guem per primera vegada un Pla singular en col·laboració 
amb l’Ajuntament, la residència per a la tercera edat 
TESAR i les Germanes Hospitalàries, per tal que aquells 
alumnes amb dificultats d’adaptació al sistema educatiu 
puguin fer un currículum paral·lel amb matèries de caire 
més pràctic i amb pràctiques dins d’aquestes empreses 
col·laboradores.
Pel que fa al Projecte de lloguer de llibres, n’hem com-
prat un centenar de nous per llogar entre tots els cursos. 
El Programa de reutilització de llibres portat a terme 
el curs passat i coordinat per l’AMPA, ha estat valorat 
molt positivament. Aquest projecte permet estalviar a 
les famílies una quantitat força important, entre 20 i 25 
euros per llibre. Cal tenir en compte que el lot de llibres 
necessaris d’un curs pot arribat a un cost entre 200 i 
250 euros.
Continuarem la col·laboració amb Ràdio CALDES FM, 
gràcies a la tasca del seu director, Mateu Ciurana, i a 
través de l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, que 
s’imparteix a 3r d’ESO.
Finalment, hem pogut instal·lar el porxo que necessità-
vem per cobrir una àrea que quedava al descobert quan 
plou. Aquest porxo ha estat possible gràcies al finança-

ment de l’AMPA, l’Ajuntament, la Generalitat i el mateix 
institut.



Octubre 2011  AQUAE  29 

LLAR D’INFANTS NINOTS DE CALDES

Un setembre més, la llar d’infants Ninots obre les seves portes per iniciar un 
nou curs escolar.
Tot i la feinada que suposa tenir-ho a punt, no estem gens amoïnades per-
què estem molt contentes de tornar a 
veure els “nostres” nens del curs pas-
sat. Ens preguntem: portaran bolquer? 
I xumets? Parlaran més?...Tenim ganes 
de veure el canvi que han fet durant 
les vacances.
Per altra banda, tenim curiositat per 
conèixer els “nous” infants que per 
primera vegada vindran a la llar. 
A tots els esperem amb molta i molta 
il·lusió.
I com diu la cançó: Benvinguts, passeu 
passeu...

ENSENYAMENT

Ariadna

Dolors Cristina

Sandra Núria Natàlia

Montse Ester Cristina

Brigit Anna

BENVINGUTS!!!
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L’escola la Benaula va néixer al curs 2006/2007 amb un 
grupet d’alumnes de P-3. Durant els cursos següents ha 
anat incorporant grups, aquest 2011/2012 ja hi ha uns 
233 alumnes. La Benaula ha crescut en tots els aspectes.
Durant aquest procés de 6 anys s’ha parlat de la cons-
trucció de l’escola, donat que fins al moment només 
hem vist augmentar el número de mòduls prefabricats 
de llauna blanca, també el seu trasllat de carrer, la seva 
sectorització, el continu arranjament de goteres finestres, 
antenes wi-fi, WC, patis, tendals, etc. Cal dir que la pre-
carietat del centre mai no ha anat de la mà del projecte 
pedagògic i de l’equip educatiu, dels quals estem més que 
contents.
Davant d’aquesta situació l’estratègia duta a terme ha 
estat la de creure en les institucions, la de nedar i guar-
dar la roba, la d’anar picant portes a, i des de, l’Ajunta-
ment, i també a la Generalitat, la de fer-nos sentir sense 
crits ni plors. En aquest procés hi ha hagut alts i baixos. 
Finalment, durant el curs 2010/2011 ens arriba “la llum”, 
ens fan l’estudi geotècnic, ens assabentem per la premsa 
que el pressupost per la construcció de l’escola ha estat 
aprovat i també la licitació d’obres. Més tard coneixem 
de prop el projecte i els arquitectes ens ensenyen virtu-
alment com serà el nostre centre. Tot està llest!.
Durant l’estiu del 2011 ens arriba la notícia que tot 
queda aturat de nou. Crisi? retallades pressupostàries? 

Aquí neix un nou sentiment. No direm d’”in-
dignació” perquè aquesta paraula ha estat tant 
utilitzada darrerament que sembla que se n’hagi gastat 
el significat. Direm, per tant, que els pares i mares estem 
emprenyats!
Acabem amb tres preguntes. La concreta: quan veurem 
construïda la Benaula? La general: els nens que van co-
mençar P-3 ara fa 6 anys aquest any ja faran 3r. D’aquí a 
4 anys, aniran a fer ESO. De quin material serà el sostre 
del seu centre de Secundària? La subordinada: Quants 
diners haurà costat la Benaula al final d’aquest procés 
i quantes escoles s’haurien pogut construir si la gestió 
hagués estat la correcta?

ENSENYAMENT

AMPA DE L’ESCOLA BENAULA 

El projecte de construcció de la Benaula s’enroca de nou
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XARXA DE DONES 

La sexualitat dels 0 als 99 anys
El 27 de maig es va fer una xerrada sobre sexualitat que 
portava per títol  “La sexualitat del 0 als 99 anys”. Aquest 
títol no va ser escollit a l’atzar ja que la sexualitat neix 
amb nosaltres, desperta a l’adolescència i ens acompanya 
al llarg de la nostra vida, i a causa d’aquesta particularitat, 
és un tema del que podem parlar, descobrir, redescobrir, 
tenir dubtes, curiositats, neguits, voler compartir, aprofun-
dir en alguna qüestió, saber... durant tota la nostra vida.
A continuació us parlaré de com viure la sexualitat com 
a dones.
Potser hauríem de començar per veure, acceptar o saber 
que la sexualitat no es basa només en els moments pu-
rament sexuals, sinó que és molt més: sentir-se realment 
satisfeta i tenir clar que per a gaudir has de despendre’t de 
la teva por, de la vergonya i la culpa i aprendre a utilitzar 
el teu cos com un objecte sexual. Conèixer el teu cos és 
indispensable per ser la mestressa de la teva sexualitat.
Fer fora totes aquelles sentències ancestrals en relació a 
la “mandra” sexual com, per exemple: Les dones mai no 
tenim ganes de sexe, serà perquè hi ha causes biològiques 
(les fluctuacions hormonals del cicle menstrual i la menor 
producció de testosterona), causes psicològiques la falta 

de desig, causes culturals i els anys de repressió, que no 
s’esborren de cop i volta, etc.
Tenim dret a gaudir dels nostres cossos, experimentar i 
posar en pràctica els nostres desitjos i rebre una educa-
ció que ens ajudi a viure lliurement la nostra sexualitat, 
però no ens hem d’oblidar mai que, primer de tot, ens 
hem de responsabilitzar del nostre plaer, que és igual a 
conèixer el nostre cos, plantejar-nos com ens agradarien 
que fossin les nostres relacions sexuals i comunicar tot 
això a les nostres pare-
lles. El silenci ens per-
judica, has de tenir clar 
que la teva sexualitat 
és important i has de 
buscar les respostes 
que necessites per a 
millorar-la i viure-la de 
forma ben plena.

Araceli Lopera 
Pachon
Llicenciada en Inferme-
ria i Postgrau en Obs-
tetricia

El 13 d’agost es va cloure el curset de ratafia organit-
zat per la IKALD. Hi varen participar una vintena de 
persones i s’hi varen colar prop de cent litres del po-

pular licor casolà elaborat amb les herbes i flors recollides 
el dia de Sant Joan, tal com marca la tradició. La Dolors 
Taberner va impartir les classes i  va compartir els seus 
secrets i els d’alguns del participants. La seva experièn-
cia va quedar demostrada en els tastets que es varen fer 
abans de l’envasament amb botelles de vidre.
 
Elaboració i components   
La recepta varia segons el gust de qui l’elabora ja que, a 
part dels dos licors amb que es pot fer, l’anís o l’aiguar-
dent, hi ha les quaranta herbes que que s’hi han de barre-
jar, d’una llista de més o menys 65.
Les nous verdes només s’esberlen i es posen senceres a 
la barreja (millor si són collides la nit de Sant Joan), una 
dotzena per litre d’aiguardent o anís. Pel que fa a les her-
bes, depèn molt de cadascú. En general, però, és fan servir 
herbes de la zona. També és molt comú afegir-hi sucre (de 
100 a 200 grams per litre), dissolt amb aigua calenta.
Passats el 40 dies, el licor agafa un color fosc acaramel·lat 
amb una graduació de 27 o 28  graus, que es cola amb un 
colador de tela i es posa en botelles. 
La tradició diu que es tastava per Nadal

Cursos organitzats per l’Associació IKALD
Curs d’ikebana (art floral japonès - ikenobo)
Durada: d’octubre a juny de 2011.
Tots els primers divendres de mes.
Horari: d’11 a 1 o de 4 a 6. Al local social c. Vall-llobera 
nº 62
Inici el divendres, 7 d’octubre.

Curs de Ceràmica
Cada dissabte, d’octubre a desembre.
Inici el dissabte, 8 d’octubre.
Horari: de 4 a 2/4 de 7 de la tarda al local social c. Vall-
llobera nº 62.
Cal confirmar l’assistència al tel. 972470319

ENTITATS

ASSOCIACIO D’IKEBANA DE CALDES   -  IKALD



32  AQUAE Octubre 2011

ENTITATS

ESPLAI – FUNDACIÓ “LA CAIXA”

Des del mes de juny passat, aquests  som els com-
ponents de la nova junta de Fundació - Esplai “La 
Caixa” de Caldes de Malavella: Angelina Llinàs, 

José Rodríguez, Dolors Taberner, Maria Ribas, Pilar Viñolas, 
Margarita Canet, Estrella Soler, Encarna Méndez, i Rosa 
Ma. Coll.
Gràcies a tots els que ens heu fet confiança per així tirar 
endavant la nostra entitat, per tal que els més grans de la 
nostra vila que ho desitgin, trobin en aquest espai un lloc 
d’acollida, lleure i formació.
Volem també agrair les juntes anteriors la feina feta fins 
ara, que no ha estat poca.

La Junta de l’Associació de la gent de la tercera edat 
“Casa Rosa” la formem un grup que hi hem entrat 
sense experiència però amb il·lusió i amb ganes de 

treballar. Durant nou mesos hem organitzat diverses fes-
tes com el Carnestoltes, una excursió cada mes, la calço-
tada, la visita a la Sagrada Família, la de la Riera i Castellar 
de N’Hug. També hem fet un viatge a París que va anar 
molt bé ja que la gent en va tornar molt contenta. L’última 
que hem fet ha esta la de Tarragona, en la qual vam agafar 
un creuer que vorejava la costa i seguidament ens deixava 
a Cunit on vam fer un dinar amb buffet lliure.

També durant aquests mesos hem celebrat el dinar del 
soci al Cabrit, de Sant Esteve de Llémena, hem passat la 
Festa Major de Caldes de Malavella celebrant missa al 
matí, ball vermut i havaneres i un altre ball a la tarda. Tam-
bé hem celebrat la Diada Nacional de Catalunya amb un 
dinar al Polivalent, del qual esperem que tothom hagi sor-
tit content.

No podem deixar de banda les tres xocolatades, la diada 
de la Malavella, la Fira de l’Aigua i la que farem al desembre 
a la Casa Rosa (xocolata amb xurros). També, com potser 
ja sabeu, tots els diumenges i festes, fem ball a la Casa 
Rosa, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda.

Ara preparem una excursió el mes d’octubre a Viella, tam-
bé el pre-Nadal i la Nit de Cap d’Any, durant la qual tenim 
ganes de fer un sopar i un ball de nit. I, per últim, us expli-
quem que quan estem fent aquest escrit... és la setmana 
que comencem el bingo, que celebrem tots els divendres 
a la tarda, de 5 a 7
El nostre correu és: casarosacaldes@gmail.com
El nostre blog és: www.casaraosacaldes.blogspot.com

Donant continuïtat a les activitats fetes fins ara proposem 
per aquest curs els mateixos tallers que s’han fet fins ara 
i alguns de nous que proposa la Fundació.
Aquests són alguns dels tallers que organitzem des de 
l’Esplai: català, informàtica (històries de vida, iniciació i ac-
tiva la ment), manualitats, relaxació, xerrades sobre temes 
diversos, patchwork, pintura, cuina fàcil, biblioteca i alguns 
altres.Tota la informació i els horaris queden a la vostra 
disposició a l’Esplai. Volem ser un espai on tots ens podem 
trobar ben acollits.

La junta

Panoràmica de la Torre Eiffel

ASSOCIACIÓ DE LA GENT DE LA TERCERA EDAT “CASA ROSA”
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CLUB FERROVIARI

Durant la Festa Major d’aquest any, després de pre-
parar-la amb moltes ganes, ens hem trobat amb 
l’amarga situació que pràcticament ningú no ha 

vingut a veure-la. En total, 20 persones (10 socis, 7 d’altres 
localitats i 3 del poble).
Per aquest motiu, i veient la nul·la participació de la gent 
del poble en  molestar-se a vindre a veure el que hem 
preparat, ens replantegem les activitats a realitzar al poble.
Per posar un exemple, en d’altres poblacions on hem rea-
litzat exposicions ens han visitat, a Torelló, 600 persones; a 
Lleida, 12.600; a St. Vicenç de Castellet, 400; a Pallejà, 500; 
a Montcada i Reixac, 350… Com podeu veure, la mitjana 
de visitants és sensiblement superior als 20 de Caldes de 

El 16 de setembre passat, a partir de les 10, l’ADK (As-
sociació per a l’Acció i Difusió de la Kultura) va orga-
nitzar la tercera edició del Festival de música i dansa 

Sant Maurici Jove, a l’ermita de Sant Maurici de Caldes de 
Malavella.   L’espectacle va comptar amb la participació 
de  DJ Rass Angie (reggae i dub), dansa del ventre a càrrec 
de la companyia d’Alejandra, Tam-Mauriki-Tam (percussió 
africana), dansa flamenca de part del Grupo Sacay (com-
panyia de Bety Sánchez), Acorde a ti (rumba-flamenc), Al 
aire (rumba-flamenc), DJ Fauster (tech-house) i DJ’S ADK 
(techno i psytrance). L’entrada va ser gratuïta. 

Agost 2011, Caldes de MalavellaMaig 2011, Montcada i Reixac

Malavella.
Lamentem el poc interès mostrat 
per tothom però tot i la poca as-
sistència això no ens privarà de 
desenvolupar la nostra activitat amb el mateix entusiasme 
que ho hem fet fins ara.
Sembla que el poble d’on és l’Associació no mostri inte-
rès en veure el que fem, mentre que en altres poblacions 
hem tingut molt bona acollida per part dels visitants i les 
diferents associacions d’arreu de Catalunya així com el 
reconeixement del treball que desenvolupem com a As-
sociació, per part de la Federació Catalana d’Amics del 
Ferrocarril.

ADK (ASSOCIACIÓ PER A L’ACCIÓ I DIFUSIÓ DE LA KULTURA) 

ENTITATS
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PARRÒQUIA

Ultreia diocesana a la Parròquia de Caldes de Ma-
lavella
El divendres 29 de juliol es va celebrar a la Parròquia de 
Caldes una ultreia Diocesana. “Ultreia” és el nom de les 
trobades que mensualment fan les persones dels cursets 
de Cristiandat i simpatitzants de les parròquies de la Di-
òcesis de Girona. Es dóna la casualitat que Mn. Àngel és 
alhora rector de la nostre Parròquia i Consiliari d’aquest 
moviment.

La trobada va ser molt nombrosa, amb la participació de 
persones de tota la Diòcesis. A banda dels diferents ac-
tes, xerrades i compartir vivències, és costum que alguns 
representats de la parròquia on es fa la Ultreia expliquin 
les activitats que s’hi porten a terme. Des de la nostra 
parròquia, la Immaculada Vicens va fer un breu resum de 
les moltes  tasques i grups existents, ja que a la parrò-
quia de Caldes, hi ha un gran nombre de persones que 
hi col·laboren (equip de pastoral, equips de flors i nete-
ja, catequesis, coral, l’esplai, Càritas, l’Espiga Solidària, Vida 
Creixent, Grup d’Oració i Amistat, l’Hospitalitat de la Ma 
de Déu de Lurdes...) així com les tasques realitzades per 
les dues comunitats de religioses. 

Però com a servei novedós, es va centrar en explicar El 
Voluntariat de Càritas Diocesana de Girona de la Gent 

Gran iniciat el maig a través de Càritas de Caldes per 
endegar un voluntariat dirigit als avis que es troben sols, 
mancats de família o de xarxa social, tant els que viuen 
en el propi domicili com en la residència de Gent Gran 
TESAR. De moment, aquest servei s’ha iniciat amb TESAR 
però es pretén que es vagi obrint a les necessitats del 
poble, detectades a través dels  serveis socials, del CAP o 
des d’altres fonts d’informació. 

Les persones que hem iniciat aquest voluntariat, joves i no 
tan joves, tenim un compromís d’una hora setmanal, un dia 
establert i un avi en concret. A més, rebem formació pe-
riòdicament a càrrec de Càritas Diocesana per conèixer 
millor la realitat dels avis: malalties, problemàtiques… Es 
deixa palès que estem molt contents i hem experimentat 
que realment “fa més feliç donar que rebre” és una expe-
riència que val la pena conèixer i que “enganxa”. 
Com a altra activitat de la Parròquia, en Marc Martínez 
va explicar la feina del  Centre d’Esplai Sant Esteve i els 
seus objectius de treball amb els infants i joves del nostre 
poble. 

La trobada es va acabar amb un generós refrigeri ser-
vit fora la plaça de l’Església i preparat per a l’ocasió per 
voluntaris i que va ser un espai pel diàleg i l’intercanvi 
d’impressions. 

Entre piscines, platges, casals i calor, marxem de 
colònies! 
Com cada juliol arriben les colònies del Centre d’Esplai 
Sant Esteve, l’activitat estrella de l’entitat. De nou, als Arcs 
de Santa Pau. El motiu que ens porta a repetir de casa és 
la bona situació i la capacitat que ofereix (unes 100 perso-
nes). La capacitat era essencial aquest any, ja que després 
d’uns darrers anys més fluixos, recuperàvem les altes xi-
fres d’inscripcions.
Gairebé un centenar de persones, entre nens/es, moni-
tors/es i cuiners/es arrancàvem, el 9 de juliol, una activitat 
que ens portaria pel món egipci. La cultura i tradicions 
egípcies van ser el nostre objectiu amb la dificultat d’haver 
de sotmetre’ns a les ordres de Marc Antoni, que conquerí 
Egipte. Entre tanta feina però, no van faltar les típiques ac-

tivitats: caminada nocturna, rally, jocs de por i nits de bivac 
pels més grans. Com a novetat, aquest any ens vam atrevir 
amb un Lip Dub i el resultat va ser magnífic! 
Acabades les colònies toca engegar motors pel nou curs. 
Properament farem la renovació de socis. A més, volem 
destacar que donarem un gir i buscarem noves formes de 
treball  pel grup de joves, ja que no s’ha acabat d’aconse-
guir el què ens proposàvem en un inici. Tot i això, aquí us 
deixem un resum sobre les sensacions que s’enduen, que 
són molt positives!

Grup de joves
Hola! Som el grup de joves 
i durant aquest curs hem 
estat organitzant diferents 
activitats, majoritàriament 
festes per als més petits. 
Després de l’esforç i les ga-
nes la recompensa que hem 
obtingut ha estat un cap de 
setmana de càmping a St. 
Pere Pescador on hem po-
gut anar amb kaiak, fer pas-
sejades, platja, piscina, etc. La sortida ha estat genial! Volem 
aprofitar per donar les gràcies a la gent que ha confiat en 
nosaltres i que s’ha interessat. Moltes gràcies!

CENTRE D’ESPLAI SANT ESTEVE - GRUP DE JOVES

ENTITATS
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Des de Franciac 
Avui és dia 4 de setembre. A 12 dies d’encetar una nova 
Festa Major. La maquinària per dur-la a bon port enge-
gà la primera setmana de juliol. Començant a demanar 
novament l’aportació econòmica dels més de 250 col-
laboradors. Cal pensar en la part lúdica del llibret. Hem 
d’omplir unes seccions amb nous articles perquè el temps 
no s’atura i els canvis són notables. Hem de buscar temes 
diversos relacionats amb Franciac i tot això embolcallat 
amb una portada diferent. 

Enguany gaudirem d’una nit de teatre especial. Tornen “els 
de casa” Traspunt. Vam anar a veure’ls el dia de la presen-
tació. Quantes hores d’assaig portaran damunt les espat-
lles, renunciant en alguns casos a tenir temps de lleure o 
de descans? Moltes, segur. Mentre els observava em vaig 
fer una pregunta; Quan formes part d’un col·lectiu, d’una 
associació, on es treballa sense ànim de lucre: Qui hi gua-
nya? Jo diria que les dues parts.
 
Ara em ve a la memòria l’exposició que vam presen-
tar l’any 2002 i que anomenarem “Franciac a través del 
temps”. Perquè la gent m’obrís les portes de casa seva i 
em deixessin moltes fotografies em presentava com la ne-
boda d’en Pere i la Paquita de Can Salom (de fet, ho sóc). 
L’estratègia em va funcionar  molt bé, la gent es va portar 

meravellosament i l’estol de fotografies va ser inesgotable. 
Amb les meves companyes de comissió ens vam dedicar 
durant tres nits a enumerar-les i ordenar-les, mentre els 
homes es centraven en preparar-nos els panells i fixar-les. 
Quina feinada! De tota aquesta moguda però, el que em 
va quedar gravat van ser les cares d’emoció de les mol-
tíssimes persones que la van venir a veure. Això no està 
pagat amb diners!
I tenir la immensa sort de tenir uns companys de comissió 
com els meus, tampoc. 

Mercè Armengol Cullell

ENTITATS

El juny passat es va constituir la nova Junta de l’Asso-
ciació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella, 
la qual us volem donar a conèixer. Està formada per:

Presidenta: Gema Vigueras. Secretari: Carles Dalmau. Tre-
sorer: Vicenç Esteva. Vocals: Josep Perxachs, Ferran Franco, 
Jordi Viladàs, Laia Centrich, Araceli Vigueras, Trini García

La nostra intenció és aconseguir ser una associació activa, 
que estigui present en tot allò important i decisiu per als 
nostres negocis, donant-los un nou impuls i promoure la 
unió i la col·laboració entre tots els nostres associats.
Hem començat amb molta il·lusió i energia, amb mol-
tes ganes  de tirar endavant nous projectes. En aquests 
moments, estem creant la nostra línia d’actuació futura 
i organitzant sistemes de treball per tal que tots els sec-
tors als quals pertanyin els nostres associats, siguin actius 
i participatius.
Som conscients que es tracta d’una feina dura i, potser, de 
vegades incompresa o desagraïda, però també creiem fer-
mament que sense aquest esforç absolutament necessari 
per part de tots (Junta i associats) no serà possible que 
aquesta Associació sigui realment forta.
Des d’aquesta nova Junta creiem que és molt necessària la 
vostra participació en l’Associació de Comerç i Serveis de 
Caldes, com a empresaris dins del nostre poble i us dema-

nem el vostre suport i participació activa. 
Amb aquesta finalitat, els propers dies con-
vocarem una reunió per als comerciants, industrials, res-
taurants i altres negocis, oberta a tothom (associats i no 
associats) per tal de donar-nos a conèixer i informar-vos 
àmpliament dels projectes previstos. 
La informació de la convocatòria per aquesta reunió se us 
comunicarà amb antelació i també la trobareu els propers 
dies en el web de l’Associació:  www. caldescomercial.com 
Esperem la vostra assistència i participació aportant les 
vostres idees. Entre tots podem fer molta feina.

Us hi esperem!

La Junta

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS DE CALDES DE MALAVELLA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FRANCIAC
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COLLA GEGANTERA

Aquest any celebrem el 20è aniversari dels nostres 
cap-grossos. Per commemorar-ho hem preparat 
tot un seguit d’activitats com el pregó de la Festa 

Major i la trobada de cap-grossos dins la Fira de l’Aigua, el 
dia 1 d’octubre.
Els cap-grossos varen ser batejats el 2 d’agost de 1991 
abans del pregó i vint anys després, també al mes d’agost, 
han representat la seva llegenda a la plaça de l’Ajuntament, 
escenificant l’arribada amb vaixell a la platja de Tossa i en-
trant dins el túnel del temps, on van arribar fins el balcó 
de l’Ajuntament i ens van fer passar una divertida estona 
amb el pregó, dirigit per un legionari  amb el seu cavall i la 
seva escolta de quatre manaies romans.
Des d’aquí volem agrair a en Jaume Mayol la restauració 
dels cap-grossos i a en Jesús Bartomeu el muntatge de 
llums i de so del pregó. També al jovent de Cala Romana, 
per haver-nos cedit dos cap-grossos fets per ells mateixos. 
Moltes gràcies. 
L’endemà dissabte, vam celebrar la cercavila de gegants 
amb tota la família gegantera i el diumenge els cap-grossos 
amb el seu vaixell van fer la ja típica baixada de carretons.
El dissabte, i dins la fira de l’Aigua, hem celebrat la nostra 
trobada, aquest any només amb cap-grossos vinguts dels 
voltants de Girona i Barcelona.
Per cert, obriu bé els ulls i estigueu atents ja que pos-
siblement de cara a l’octubre organitzarem un taller de 

cap-grossos.
Deixant a part l’aniversari, també hem par-
ticipat a les festes majors del Llac del Cigne 
i d’Aigües Bones.
I ja per acabar la temporada, el setembre hem fet la Boti-
farrada i hem anat  a Sils, a la Festa de tardor de Vilablareix 
i, a l’octubre, a Anglès, dins la Trobada Comarcal de la Sel-
va, on hem participat amb el ball de la Selva.
Ja veieu que el nostre calendari geganter sempre està ata-
peït d’activitats diverses encarades a tots els membres de 
la família, grans i petits. Molta fal·lera gegantera!

CAL

Un exemple de les contínues agressions que rep 
el català és la sentència del Tribunal Suprem que 
qüestiona el sistema d’immersió lingüística català, 

un model lloat a Europa, model d’èxit i d’integració i que 
va ser aprovat després del Franquisme amb el consens 
de la immensa majoria de la societat catalana. Ara, sembla 
que hi ha una minoria que vol tornar a temps anteriors 
a la Democràcia. És rellevant la resposta unànime de la 
societat civil catalana a favor de la nostra llengua. Pot sem-
blar paradoxal però la justícia és sovint injusta i el que no 
podem fer és acatar la decisió d’un sistema judicial que 
forma part d’un Estat que ens escanya culturalment, naci-
onalment i econòmicament. 
Des de la CAL (Coordinadora d’Associats per la Llengua) 
estem ultimant els detalls de cara a la celebració del Cor-
rellengua 2011, el proper dissabte, 8 d’octubre al Teatre 
– Cinema Municipal, a partir de 2/4 de 6 de la tarda. A 
part de l’arribada de la flama i de la lectura del manifest 
del Correllengua, comptarem amb la presència Oriol Jun-
queras, historiador i eurodiputat, que es va fer popular 
arran de la seva participació com a historiador en el pro-
grama “El favorit” de TV3 fa ja alguns anys. Feia temps que 
li anàvem al darrera i per fi el tindrem entre nosaltres, ara 
amb el flamant nou càrrec de president d’ERC. Serà una 
xerrada molt interessant sobre història, llengua, cultura i 

política. L’altre acte rellevant serà el concert del caldenc 
Eduard Canimas que ens presentarà el seu últim disc Sa-
grat Cor. No us el perdeu, valdrà la pena. També farem 
lectures de poemes de Joan Oliver “Pere Quart” en ho-
menatge dels 25 anys de la seva mort. Podreu igualment 
adquirir samarretes del Correllengua 2011 així com altre 
material en la nostra paradeta. Esperem veure’ns el dia 8!

Albert Torrent, President del nucli local de Caldes de 
la CAL

Oriol Junqueras

ENTITATS

Eduard Canimas
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Eduard Canimas

CLUB ESPORTIU CALDES

Tots els jugadors voldran continuar la temporada 
vinent? Els que van a estudiar a fora, voldran conti-
nuar? Tindrem jugadors suficients per fer equips en 

cada categoria? Dels femenins, que es sap? Si ens sobren 
jugadors en alguna categoria i hi ha un mínim, podem tirar 
endavant dos equips a la categoria? Trobarem entrenadors 
per a tots els equips? Com organitzem les revisions mè-
diques? Que se sap de la disponibilitat del pavelló i del 
polivalent?... 
Preguntes com aquestes tancaven la temporada de com-
petició 2010-11 en l’ultima reunió de junta, no gaire dife-
rents a les de cada temporada.
Estem a dies de començar la nova temporada i poc a 
poc moltes d’aquestes preguntes han estat contestades. 
Aquesta temporada, el Club ha inscrit en les diferents 
competicions de la Federació Catalana de Basquetbol 7 
equips: 5 equips masculins (1 de sènior, 1 de sots 21, 2 
de júnior, 1 d’infantil) i 2 equips femenins (1 de sènior i 
1 de cadet).  Estem molt contents de recuperar per a la 
competició l’equip sènior femení (la temporada anterior 
s’entrenava però no reunia el número de jugadores neces-
sari per enfrontar la competició amb mínimes garanties). 
Aquesta temporada tindrem bàsquet de nivell nacional 
a Caldes amb l’equip sènior masculí, que competeix a la 
3a Catalana (fet inèdit en el bàsquet de Caldes). Durant 
les tardes de dissabte tindrem l’oportunitat de gaudir de 

partits de bàsquet emocionants. Us es-
perem a tots en el Pavelló per animar i 
engrescar a l’equip del nostre poble. 
Us recordem que el Club és vostre, dels socis i que, com 
en la temporada anterior, serà imprescindible la vostra 
col·laboració per tirar endavant el projecte d’aquesta 
temporada.
Les empreses o organismes interessats en patrocinar el 
Club o equips concrets us podeu posar en contacte amb 
el Club (cecaldes@gmail.com) i us facilitarem el dossier 
de patrocini amb les modalitats de col·laboració. Anem-hi!

CLUB GOLF CALDES 

Els sis magnifics golfistes arriben a Caldes
El maig passat van arribar a terres caldenques els champi-
onsisims de golf del món mundial per celebrar una activi-
tat de golf en el camp de futbol de terra, el recorregut es-
tava format per set forats amb les seves àrees de sortida 
i banderes corresponents. Els metres dels forats estaven 
compresos entre 40 i 60 metres de llargada. La prova con-
sistia en què els participants havien de jugar el recorregut 
fent el mínim de cops possibles. Els jugadors van lluitar 
contra vent i marea com veieu en les fotos. Van jugar en 
unes condicions terribles: van caure uns 292,6 litres per 
metre quadrat en una hora, el camp va quedar totalment 
enfangat, el vent huracanat d’una velocitat aproximada de 
525Km/h.feia que les banderes quedessin totalment do-
blegades i els jugadors acabessin tots despentinats. Els 
participants  van aguantar molt bé la pressió en sentir-se 
observats per una multitud d’espectadors que els admira-
ven des de les grades esperant veure els seus espectacular 
cops, van fer una bona feina en el ruedo. Els jugadors van 
complir i van sortir per la porta gran com els mestres dels 
metres. Ah! Això sí, nets i pentinats.

RESULTATS
1r  Classificat: PAU 29 cops
2n Classificat: SERGIO - 30 cops

3r  Classificat: POL - 33 cops
4t  Classificat: HECTOR - 34 cops
5è  Classificat: ARIADNA - 36 cops
6è Classificat: MIGUEL - 9 cops

Enhorabona a tots els participants!

El mes de setembre comencen les activitats de golf. Per 
a més informació, mireu en el llibret de l’Escola Esportiva 
Municipal i dels Clubs esportius, temporada 2011/2012.

Pol, “El comandant”; Sergio “Lee”, Pau, “l’abanderat”, Hèc-
tor “V”, Ariadna “del Barça” i Miguel, “el jugador 9”

ENTITATS
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UNIÓ ESPORTIVA CALDES

Nova temporada 2011/2012
Com cada any per aquestes dates, arrenca la nova tempo-
rada de la UE Caldes. Instal·lats a Can Bernadí, ens hem 
preparat per iniciar la temporada en totes les categories i 
en algunes amb dos equips.

Primer equip: inscrit a Segona Catalana.
Juvenil: inscrit a Segona divisió.
Cadet: inscrit a Segona divisió.
Infantil: dos equips inscrits a tercera divisió.
Aleví (futbol 7): inscrit a tercera divisió.
Benjamins (futbol 7): dos equips inscrits a la lliga del 
Consell Comarcal.
Prebenjamins (futbol 7): Dos equips inscrits a la lliga 
del Consell Comarcal.

Fora de competició, com dada any, tindrem l’escoleta 
adreçada als més menuts, per anar entrant en la dinàmica 
dels entrenaments de futbol de cara a confeccionar els 
futurs equips de la UE Caldes.
També es continua treballant per la creació de un equip 
femení, que la temporada passada va jugar uns quants par-
tits amistosos.

El dia 3 de setembre, a les instal·lacions de Can Bernadí, 
s’ha fet la presentació oficial del club, amb la desfilada de 

tots els equips davant l’afició i amb un partit 
que el primer equip ha guanyat 3 a 1 a l’Ar-
búcies C.F. 
En la presentació, hi ha hagut parlaments dels coordina-
dors, del capità i de l’entrenador del primer equip, del 
president del club i del Excel·lentíssim Sr. Alcalde. Ens han 
animat a competir dignament deixant ben amunt el nom 
del nostre club i del nostre poble.

Finalment, com sempre, volem agrair a tots els patrocina-
dors i col·laboradors que fan possible la viabilitat del nos-
tre club i recordar-vos que a través del nostre web www.
uecaldes.cat , trobareu totes les notícies, resultats de par-
tits i altra informació relacionada amb el nostre club

Junta directiva

CLUB EXCURSIONISTA

El dilema de l’ornitòleg
Sovint els ornitòlegs, en 
el seu afany per conèixer i 
observar les aus, es troben 
davant d’un problema, com 
fer-ho sense destorbar-les? 
Sol passar que quan es fixen 
en un determinat ocell i s’hi 
volen apropar aquest acaba 
marxant perquè han sobrepas-
sat un límit invisible però real, perquè així ho entén l’ocell, 
que sent l’amenaça de veure en perill la seva existència o 
simplement alterats els seus hàbits i costums per la intro-
missió d’un estrany en el seu espai vital. 
L’única sortida que queda és rectificar, fer una passa enre-
ra per sortir del terreny que no els correspon i esperar 
que l’ocell, un cop vegi esvaïda l’amenaça, torni.
El dilema consisteix doncs en mesurar correctament 
aquesta distància que cal respectar. I no és fàcil. Hi ha ocells 
que deixen que t’hi acostis o s’apropen ells mateixos molt, 
com el pit-roig, i, en canvi, n’hi ha d’altres molts fugissers, 
com l’oriol, perquè cadascú té percepcions i sensibilitats 
diferents de l’espai privat, del territori que protegeix la 
seva intimitat.
A més a més, aquest serà proporcionalment molt superior 

en àrees on el grau de molèstia és més elevat. 
La interacció entre l’home i la resta d’espècies 
ha estat gairebé sempre agressiva, sigui perquè conside-
rem la natura com un bé més del qual en podem disposar 
com i quan vulguem, sigui perquè en desconeixem les se-
ves lleis, el seu ritme, la seva cadència. 
Recordeu aquelles imatges de televisió de les illes Galápa-
gos on (per una secular manca de presència humana) 
ocells de tota mena, iguanes i d’altres animals permeten 
als visitants acostar-se fins a tocar-los, donant a entendre 
que no els tenen cap por. 

Ricard Busquets

Un pit-roig. Foto: Ricard Busquets

ENTITATS

Foto: Hubert Mas 
Un anellament d’Oriol
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CLUB VOLEI JOVES CALDES

Un any més i un torneig més.
El dissabte 18 de juny es va celebrar la quarta edició del 
4x4 de vòlei pista de Caldes de Malavella amb un total de 
25 equips, 17 de categoria practicant i 8 de categoria afi-
cionats, igualant d’aquesta manera el nombre d’equips de 
l’any passat. Uns 120 participants van poder gaudir d’un 
dia de vòlei molt complet a les instal·lacions esportives 
del nostre poble. 
La jornada va ésser tot un èxit i es van poder presenciar 
partits molt emocionants i amb un bon nivell de voleibol. 
Durant el torneig vam poder gaudir del joc d’un espor-
tista d’èlit dins el món del vòlei, l’olotí Ferran Sacrest, que 
aquesta temporada ha estat jugant a un equip de Superlli-
ga, el 7Islas Vecindario de Gran Canaria.
Per altra banda, la categoria d’aficionats formada íntegra-
ment per jugadors de Caldes, va demostrar una vegada 

més, la bona salut i la bona resposta que el 
nostre esport té entre els joves de Caldes.
Els tres primers classificats de cada categoria es van en-
dur una magnífica panera amb pernil, embotits, pa i cava 
cortesia del CV Joves Caldes, que van ser entregades pel 
regidor d’Esports i el president del nostre Club.

AFICIONAT:
1r: Pintanolos
2n: Fesolets
3r: Power Rangers

PRACTICANT:
1r: Per Concretar
2n: AVAP Peixaters
3r: AVAP Divisió d’Honor

CLUB PATÍ CALDES

Comença la nova temporada 2011-2012 al Club
Patí Caldes
Iniciem la vuitena ja en la història del nostre Club. Una 
temporada que s’inicia amb la constitució d’una nova jun-
ta, la qual està formada per mares i pares en representació 
de tots els equips del nostre Club. 
El seu principal propòsit és treballar conjuntament amb 
els pares per seguir endavant amb el Club Patí Caldes 
mantenint els objectius que han regit el Club des dels seus 
inicis. Per fer-ho possible, la Junta ha confiat la Coordina-
ció Esportiva a en Josep Codina i a en Francesc Navarra, 
dues persones molt vinculades a l’esport de l’hoquei i al 
club Patí Caldes. Seguirem amb els nostres entrenadors 
però també comptarem amb noves incorporacions.

Aquesta temporada continuem amb l’Escola de Patí, adre-
çada a nens i nenes a partir de P3. Els patins i proteccions 
els proporciona el Club. L’activitat es realitza a les dues 

escoles. Els nens es recullen a les classes, 
se’ls dóna el berenar i se’ls posen els patins. 
Per aquesta activitat es disposa d’un entre-
nador i d’una monitora, la Carme Malagelada.
En quant als equips federats, aquesta temporada tenim 
dos equips d’iniciació, un equip de prebenjamins i els nos-
tres veterans, els benjamins, que competiran en la Lliga 
Territorial de Girona. 

Hem actualitzat el nostre web www.clubpaticaldes.cat on 
hi podreu trobar el calendari de competicions, informació 
del club, una botigueta de productes de segona mà i un 
àlbum fotogràfic. I si penseu que us interessa formar part 
del nostre Club, no ho dubteu i contacteu amb nosaltres a  
l’adreça clubpati@caldesdemalavella.cat o bé per telèfon 
al nostre coordinador: 607711463 (Francesc)
Vine els dissabtes a animar el nostre club. 
Ens veiem al pavelló polivalent!  (amb servei de bar)

ENTITATS

JUNTA DIRECTIVA CLUB PATÍ CALDES EQUIP TÈCNIC

PRESIDENT TRESORER SECRETÀRIA VOCALS DIRECCIÓ TÈCNICA ENTRENADORS

Vicenç 
Sánchez

Jaume Arasa Rosa Hernández Anna Salado, Joan Menció, Enric 
Masferrer, Imma Cañaveras, Edu-
ard Farré i Anna Macias

Josep Codina i 
Francesc Navarra 
(coordinador)

Jaume Hernández i Roger Perar-
nau Dani Sánchez

1r premi aficionat: Pintanolos Primer premi practicant: Per concretar
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CLUB PATINATGE ARTÍSTIC

Tot i que sembla que va ser ahir el festival de pati-
natge i el fi de temporada, ja tornem a tenir aquí el 
setembre. 

Era el juny quan dos dels nostres patinadors van participar 
en el campionat de preliminars.  L’Arnau  Guash  i la Mica-
ela Moretti van quedar en primer i tercer lloc, respectiva-
ment, en la seva categoria. Des del Club els felicitem pels 
resultats obtinguts.
En el festival de la Festa Major vam poder gaudir del ball 
d’aquests dos patinadors i de la presència dels clubs del 
St. Gregori, Cassà de la Selva, Palafrugell, Llagostera, Sils i 
Corçà.
Els balls que ens van oferir  es van moure a través de dife-
rents estils, des del més pur Cabaret amb “Love” del CPA 
Caldes, als “Gàngsters” del CP St. Gregori, a la “policia 
de Hawai 5-0”  o el ball de “Flashdance” del CPA Caldes. 
Mentre que d’altres optaven per la música més actual com 
el “Bim Bom Pop” del Llagostera o “On the Floor”, del 
CPA Caldes. 
Mentre que els individuals d’en David Cañet de Cassà, i 
de l’Ariadna Marín i la Laura Grau del Palafrugell ens van 
tornar a embadalir i a imaginar com sembla de fàcil saltar i 
moure’s sobre quatre rodes veient-los fer salts i cabrioles 
ja difícils de fer sobre el terra amb sabates.
Per concloure, el festival el CPA Caldes ens va presentar 
l’actual club amb un ball molt animat, que ens va permetre 

veure junts a tots els patinadors i patinadores, 
de 3 a 16 anys. A molts ens van arrencar més 
d’un somriure i un fort aplaudiment per a tots ells. Va ser 
un final de conte després d’un juliol carregat d’hores i 
hores d’assaig.
I com dèiem només de començar ja hi tornem a ser, espe-
rant que tot vagi sobre “rodes”.

L’Arnau  Guash  i la Micaela Moretti en els preliminars 
de juny. 

ENTITATS

L’Aquae ofereix espai a totes les entitats 
que ho desitgin. Si voleu parlar de les acti-
vitats que feu, heu fet o fareu, envieu-nos 
els text i fotos a aquae@caldesdemalave-
lla.cat.
Gràcies per la vostra participació

AQUAE
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L’AUTOMÒBIL: UN MÓN 
APASSIONANT
Els pioners
Sens dubte, l’era de l’automòbil, que va arrencar fa escas-
sament uns 150 anys, ha estat una de les revolucions grans 
de què ha gaudit la societat: ha donat mobilitat, ha generat 
la necessitat de grans infraestructures, ha creat com cap 
altra indústria llocs de treball alhora que ha donat un sen-
tit d’independència.

Recordo que una de les grans il·lusions dels anys 60 era 
tenir un auto propi. Jo personalment, en assolir un treball 
a una empresa, em varen donar per al meu ús un 600! En 
anar a recollir-lo i fer-hi la primera volta per Barcelona te-
nia la sensació de ser el centre d’atenció i jo, un enamorat 
de tot el que era l’automòbil i el seu entorn, em sentia 
com a dalt d’una cresta.

Homes excepcionals
Aquest món el varen forjar homes excepcionals com Ford, 
que va fabricar en sèrie i, per tant, abaratir i fer assequible 
l’automòbil a la classe mitjana; Benz, creador del primer 
motor; els germans Citroën, que anaven massa  avançats 
tecnològicament i això els va arruïnar. Ferdinand Porche, 
un dels més prolífics, no sols va dissenyar el Volkswagen 
“escarabat” sinó també el de grans competidors seus, 
els Mercedes SSK; per la Renault destaca la creació del 
Dauphine... Aquí, al nostre país, sens dubte, el més gran 
creador va ser Wifredo Ricard qui, desprès de construir 
automòbils a Barcelona, va anar a l’Alfa Romeo on va ser 
nomenat cap del departament de competició i, acabada la 
Guerra Mundial, va ser contractat per l’INI per presidi la 
Pegaso.

Salvador Claret
En una altre aspecte, molt a prop nostre, varem tenir un 
altre home excepcional: Salvador Claret Naspleda, home 
tenaç, bojament enamorat de l’automòbil, creador de la 
primera autoescola a la nostra província, corredor de  
Midgets i que va donar la volta a Espanya amb un Ford T. 
Va anar conformant una col·lecció d’automòbils que de-
finitivament va exposar a pocs metres del nostre terme 
municipal de Caldes.
Veient aquesta col·lecció, podríem anar reconstruint l’his-
toria de l’automòbil ja que té “peces” excepcionals, vehi-
cles que pel seu anecdotari històric varen ser significatius. 
Disposa d’una nau dedicada a vehicles nostres i tot això 
envoltat de més de 150 motos, la majoria de les quals 
varen ser l’origen de la motorització del nostre país, des-
prés de la nostra maleïda Guerra. Gràcies a ell, ha estat 
possible protegir vehicles d’un valor excepcional històric.

Quan el Sr. Claret ens va deixar, el seu fill, Vador pels amics, 
ha seguit i ha reforçat el creixement de la Col·lecció. Ha 
estat l’ànima de la reproducció perfecta del primer au-
tomòbil espanyol, el Bonet. De petit, ja havia encetat una 
col·lecció de maquetes que avui sobrepassen les 4.000 i 
una biblioteca que supera el 4.000 volums, a més de prop 
de 25.000 revistes, tot dedicat a l’automòbil.

Al Sr. Claret el vaig conèixer en un sopar a Lloret de Mar 
als voltants del 64. Primer, amb cara seriosa i de poques 
paraules però en començar a parlar d’autos antics i treu-
re retrats de la butxaca, es va transformar amb un home 
afable, loquaç, enamorat bojament de tot el que feia olor 
a benzina. 

Molts diumenges m’escapava al Museu per poder escoltar 
del Sr. Claret històries i explicacions d’autos antics. Era 
una delícia rebre els seus coneixements. 

El motiu d’aquesta secció
M’agradaria saber transmetre el gran tresor que va acon-
seguir reunir, ampliats pel seu fill. Crec que la millor mane-

ra és brindant-me 
a fer visites al Mu-
seu per poder par-
lar-vos de les joies 
que hi estan expo-
sades.
Si aquest món us 
agrada espero en 
propers escrits sa-
ber transmetre la 
vida de grans cre-
adors, éssers espe-
cials, que varen fer 
possible l’automò-
bil d’avui.

Per Eduard Ro-
dríguez Enrich

L’avi Claret arreglant un cotxe

AUTOMÒBIL

Salvador Claret avi fent la volta a Espanya en un Ford T
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SISTEMES D’INFORMACIÓ A LES PIMES

Funcions d’un bon SI
Moltes PIMES utilitzen ordinadors per portar la compta-
bilitat, facturació, fer els diversos documents, enviar cor-
reus electrònics i tenir pàgina web. Això de per sí ja és 
una fita a Girona, on el nivell d’empreses amb pàgines web 
és dels més baixos de l’Estat. Tot i així, està lluny del que 
hauria de ser una correcta informatització de l’empresa. Ja 
fa temps que el terme informàtica s’ha substituït per Siste-
mes d’Informació (SI), La gestió d’un SI implementat en el 
sistema informàtic de la empresa ha de tenir una sèrie de 
fites, que ens serveixen per valorar la seva qualitat:

Avantatges competitius respecte a la competència
Reduir tràmits interns i externs
Captació de clients
Reduir temps de treball i complexitat dins l’empresa
Reduir llocs de treball
Eradicar o reduir l’ús de paper
Evitar desplaçaments
Simplificar els processos productius
Facilitar la presa de decisions empresarials
Consolidar la imatge de l’empresa 

La importància d’un consultor informàtic
Un aspecte important és evitar que el sistema informàtic 
representi una càrrega de treball addicional i que l’entrada 
de dades es vegi duplicada. S’ha de dissenyar en funció del 
volum d’informació a tractar, la rapidesa que necessitem 
en obtenir les dades, la seguretat física i lògica necessària 
i s’ha de garantir l’accés a la informació a tots els actors 
implicats però sols d’aquella informació necessària per 
les seves tasques. Tot això, fent un equilibri entre despesa, 
mitjans i resultats. Per aquesta raó, totes les PIMES hau-
rien de fer ús de consultors informàtics que, coneixent 
la realitat de la seva empresa, facin d’interlocutors vàlids 
entre l’empresari i les empreses de serveis informàtics, 
moltes de les quals es limiten a proporcionar determinat 
programari i vendre maquinari, sense fer un plantejament 
adient i sense tenir una temporalització delimitada i rea-
lista per a la seva implementació.

Per a empreses de tot tipus
Aquests preceptes son vàlids per a qualsevol negoci. El 
primer pas és planificar quina informació és crítica pel 
nostre negoci, conèixer si la informació és interna, ex-
terna i com farem la gestió per obtenir, processar i utilit-
zar aquestes dades. Per exemple, suposem que tenim un 
programa de comptabilitat per presentar els impostos a 
Hisenda: Permet respondre a la rendibilitat per producte? 
al cost mínim de venda? m’orienta sobre si puc contractar 
una altra persona, ampliar el negoci o fer un altre inversió? 
permet una adequada gestió d’impagats? conciliar bancs? 

Si tinc un web, el troben els potencials clients? està actua-
litzat? s’hi poden fer gestions en línia? està integrat el con-
trol d’estoc dels meus productes? si faig un canvi de preus, 
hi apareix automàticament reflectit? disposo de la infor-
mació important del meu sector? disposo d’un històric 
de compres, trucades i comunicacions dels meus clients? 

La seguretat
La seguretat és un altre factor important. Haig de tenir 
els recursos necessaris per evitar pèrdues d’informació, 
així com el robatori de dades. El disseny d’un SI adequat al 
nostre negoci, en la majoria dels casos, no comporta una 
gran despesa econòmica. Sols és necessari fer el correcte 
plantejament inicial i el seguiment adequat per a la seva 
implementació i explotació. 

Intrusisme i pèrdua d’oportunitats
Curiosament, la majoria de petits empresaris estan dis-
posats a contractar advocats i gestors, però parteixen del 
costum de no pagar per disposar de consultors informà-
tics. Pregunten a amics, a la botiga on compren l’ordina-
dor, a qualsevol sense tenir clar com s’hauria de planificar 
el seu negoci, La informàtica és un dels camps amb més 
intrusisme professional, tothom n’és un entès. Però a la 
pràctica les despeses i pèrdues d’oportunitat de les pimes 
per una mala planificació del seu SI son desmesurades. La 
majoria d’empreses han de veure, desesperades, com la 
implantació d’un ERP (1) o CRM (2) multiplica per deu 
el cost inicial previst, no cobreix les expectatives i supo-
sa una experiència traumàtica per al personal implicat. Ja 
per acabar, comento que la planificació d’un SI és un bon 
exercici per dissenyar i revisar el funcionament del nostre 
negoci, els resultats esperats i establir els mecanismes de 
control necessaris.

(1) ERP (Enterprise Resource Planning). Són els sistemes 
de gestió de la informació que integren i automatitzen les 
pràctiques de negoci associades als aspectes operatius o 
productius de la empresa.

(2) CRM (Customer Relationship Management) son els 
sistemes dedicats a adquirir i mantenir la fidelitat dels cli-
ents, en especial dels comptes més importants.

Per Oscar Planes i Rovira
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió

TIC LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
I COMUNICACIÓ (TIC)
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Fem país, és un nou apartat que pretén difondre curio-
sitats, històries, anècdotes, cultura, del nostre país, Cata-
lunya, petit racó de la Mediterrània més occidental. Cal 
conèixer el país que ens fa créixer. Un país amb més de 
1.000 anys d’història, amb una llengua pròpia, amb una 
població de 7,5 milions d’habitants. Fa poques setmanes 
vàrem viure un dels dies més importants de la nació: l’11 
de setembre.

Tots sabem a grans trets què significa aquest dia en l’àmbit 
català però potser no amb exactitud. Sabem que celebrem 
una derrota però, quina? Es commemora la resistència de 
14 mesos de setge al 1714 a la ciutat de Barcelona, durant 
la Guerra de Successió. Quin era el motiu d’aquesta guer-
ra? Borbons (Felip V) i els Àustries lluitaren per tot Euro-
pa, per la Corona d’Espanya. A Espanya va agafar un to de 
guerra civil ja que partidaris d’uns i altres estaven repar-
tits pel territori. A la Corona d’Aragó van predominar els 
Àustries i a la Corona de Castella, els Borbons. Com bé 
sabem, van guanyar els Borbons i aquest fet va comportar 
que s’eliminessin els Furs Locals, els privilegis nobiliaris 
i les institucions amb autogovern (exceptuant Menorca, 
que pertanyia als anglesos). D’aleshores ençà s’ofereixen 
ofrenes als caiguts per  defensar les llibertats del poble de 
Catalunya. 

Es podria dir que fins acabada la dictadura no es va poder 
celebrar amb prou tranquil·litat la diada. A finals del segle 
XIX és quan es va començar a celebrar i es van oferir 
ofrenes al monument de Casanova, que coincidí amb l’ex-
posició universal de 1888. Fins a la dictadura de Primo 
de Rivera, la Diada estava marcada per reivindicacions en 

contra l’estat pro-centralista que hi havia a Espanya. Un 
cop comença la dictadura de Primo de Rivera es va pro-
hibir la celebració de la Diada, el mateix que va succeir 
a la dictadura de Franco. Només va haver-hi treva en els 
anys de la II República  quan tenia un aire similar a l’actual 
però amb els anys més propers a la guerra, van sorgir al-
darulls. No cal explicar el que podia significar celebrar la 
Diada en temps de Franco. Alguns ho van intentar i varen 
ser detinguts i sancionats. No va ser fins al 1976 quan 
es va tornar a celebrar de forma democràtica. En aquest 
any, durant l’11 de setembre es va celebrar la manifesta-
ció sota el lema “llibertat, amnistia, estatut d’autonomia” 
amb la participació d’un milió de persones (una de les 
més nombroses de Catalunya). Al cap de dues setmanes 
es restablia la Generalitat de Catalunya i es va fer la llei 
d’amnistia política. 

Actualment, la Diada  Nacional de Catalunya és un símbol 
nacional segons l’Estatut. Els darrers anys, ha anat agafant 
un to força reivindicatiu, com el del present any amb la 
polèmica de la immersió lingüística, o bé el 2010, amb la 
sentència del Tribunal Constitucional, el qual eliminava 
articles de l’Estatut aprovat per la immensa majoria de 
catalans sota referèndum. Les plataformes, partits, orga-
nitzacions i institucions independentistes hi organitzen 
manifestacions per l’autodeterminació. Els partits polítics 
en la seva majoria ofereixen ofrenes florals als caiguts. Els 
principals monuments són el de Casanova, Josep Mora-
gues, i el Fossar de les Morenes, que fou la fossa comuna 
de la Guerra de Successió fa gairebé 300 anys, a la ciutat 
de Barcelona.
Per Xavi Amores

FEM PAÍS
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GLINUS LOTOIDES
El Glinus lotoides és una nova espècie per a Catalunya 
localitzada a les ribes del pantà de Mas Caldes l’any 2001 
per Gabriel Mercadal i Corominas, del Departament de 
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, autor del 
treball de recerca “Estudi Geobotànic dels Prats de Sant 
Sebastià (Caldes de Malavella)”. Aquest any l’hem trobat 
també al pantà de l’Orri.
Als Països Catalans tan sols es coneixia en una localitat 
d’Alacant. A la resta de la península es localitza al quadrant 
sud occidental (meitat sud de Portugal, Extremadura, An-
dalusia occidental, etc.)Viu sobre sòls inundats temporal-
ment en funció de les pluges anuals.
Es tracta d’una petita planta anual de la família de les mo-
lluginàcies, integrada per uns 13 gèneres i un centenar 
d’espècies, fonamentalment d’Àfrica. A la península Ibèrica 
tan sols està representada per dues espècies del gènere 
Mollugo i una del Glinus (G. lotoides)

Josep Barnés i Freixas

1. La flor.
2. La inflorescència.
Fotos: Josep Barnés i Freixas

FLORA SINGULAR 
DE CALDES

1

2

Pluja acumulada durant aquest any: 448 l/m2
Temperatura més alta del que portem d’any:  22 d’agost: 36ºC
Temperatura més baixa del que portem d’any: 25 de gener: -8,4ºC

EL TEMPS
ANY: 2011

 
MES: JUNY 2011 MES: JULIOL 2011 MES: AGOST 2011
DIA TEMP.MAX. TEMP.MIN. PLUJA DIA TEMP.MAX. TEMP.MIN. PLUJA DIA TEMP.MAX TEMP.MIN. PLUJA

1 23,8 11,9 2,5 1 29,2 13,8 1 28,5 15,2
2 21 8,8 4 2 28,1 14,6 2 29,5 18,5
3 21,2 11 1 3 32 17,5 3 32 17,7
4 22,9 12,4 2,5 4 29,8 17,5 5 4 30,7 16,4
5 24,2 12,4 10 5 32,2 15,1 5 32 18
6 24,9 10,9 6 29,2 17,8 6 30,5 20,7
7 25,2 12,5 2 7 31,5 14,8 7 29,7 20,4
8 17,7 14,9 2 8 30,2 15,3 8 27,3 15,3
9 22 10,9 18 9 32 13,1 9 27,6 12,9
10 23 13 10 32,4 18,1 10 27,8 12
11 22,4 13,6 1 11 33,7 15,3 11 28,9 11,4
12 26 13 12 29,8 17,5 12 30,9 13,8
13 28,5 17,2 1 13 28,9 18,8 4 13 31,4 16,9
14 30,2 13,3 14 26 16,8 7 14 32,2 17,8 1
15 29,3 15,8 15 28 17 15 32,1 18,7
16 30,3 15 16 30,6 15,9 16 31,7 15,9
17 28,3 15,9 17 27,7 18,3 1 17 32,2 16,6
18 28,7 15,4 18 24,9 12,5 18 31,8 16,6
19 24,5 9,3 19 28,1 17,5 5 19 33,5 16,5
20 29,1 11 20 25,6 10,5 20 33,6 15,7
21 30,8 16,2 21 27,5 11,5 21 34,1 13,7
22 31,8 15,2 22 26 16,2 22 36 14,1
23 29,4 14,5 23 26,5 15,8 23 34,4 13,7
24 28,7 14,7 24 26 12,4 24 33,3 19,6
25 32 12,7 25 29,7 13,1 25 32,4 19,3
26 31,8 13,5 26 28,6 17,9 40 26 32,7 15,6 9
27 29,7 15,4 27 27,2 17,1 39 27 26,8 9,8
28 32 14 28 28,9 17,3 1 28 28,7 11,1
29 33,9 16,7 29 28,4 18,7 29 30,3 15,7
30 29,8 17,9 30 29,8 17,9 0,5 30 30,8 16,2

31 26,7 16 1 31 31,1 15,8
MITJA MITJA TOTAL MITJA MITJA TOTAL MITJA MITJA TOTAL
27,10 13,63 44 28,88 15,86 103,5 31,11 15,86 10

JOSEP BARNES I FREIXAS - Can Gimferrer Nou
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PROBLEMES RENALS I URINARIS EN GATS

El tracte urinari comprèn els ronyons, que filtren la sang 
i la transformen en orina, els urèters, que la transporten 
fins la bufeta de l’orina, que l’emmagatzema per sortir per 
la uretra cap a l’exterior.
Els gats sovint pateixen problemes en aquest sistema i per 
això és interessant parlar-ne una mica.
Quan un gat es fa vell sovint el veterinari diu “aquest gat 
té el ronyó espatllat”. Això és típic de gats que s’han anat 
aprimant progressivament, que beuen molta aigua, que fan 
mal alè, tenen úlceres a la boca i vomiten massa sovint. Si 
féssim anàlisis de sang veuríem que la urea i la creatinina, 
toxines que s’haurien d’eliminar per la orina estan molt 
elevades a la sang. 
Aquests animals tenen una insuficiència renal crònica i 
això vol dir que més del 70% dels dos ronyons ha deixat 
de funcionar. En aquest cas no hi ha cura. De totes ma-
neres, podrem millorar-ne la qualitat de vida donant-los 
una dieta especial (proteïna d’alta qualitat, àcids grassos 
omega 3 i poc fòsfor), protectors gàstrics i punxant sèrum 
sota la pell de tant en tant. 
En canvi, un gat jove que torna a casa en mal estat, després 
d’haver estat una setmana “de gates”, deshidratat, amb fe-
bre, sense gana... segurament patirà una insuficiència renal 
aguda. Amb la deshidratació i la infecció, els ronyons han 
deixat de funcionar i també puja la urea i la creatinina. 
Però en aquest cas si es corregeixen les causes que ho han 
provocat és probable que els ronyons tornin a funcionar. 

Uns dies a l’hospital amb sèrum intravenós i antibiòtics i, 
si tot va bé, cap a casa.
Els problemes de tracte urinari inferior encara són més 
abundants i, encara que no tan greus, alguns comprome-
ten la vida del gat. Són les mal dites “infeccions d’orina”. 
Els gats funcionen diferentment que les persones i fins i 
tot que els seus parents els gossos. 
Quan el nostre gat fa esforços a la caixa de la sorra, o la 
va a visitar sovint, o rasca la sorra contínuament, o orina 
sang o crida... significa que té disúria (molèsties a l’hora 
d’orinar). Atenció! Hem d’esbrinar si realment pot orinar 
o no, perquè en ocasions s’obstrueixen i se’ls ha de “des-
tapar” de forma urgent amb sedació i una sonda urinària, 
que habitualment es deixarà suturada al penis durant 2-3 
dies per assegurar la micció i poder fer rentats de la bufe-
ta. Normalment, la causa és un tap mucós de cèl·lules que 
s’acumula a la punta del penis dels gats mascles obesos i 
castrats, que són els més propensos a patir-ho.
Els càlculs, els cristalls (sorra microscòpica), l’estrès i 
molts causes desconegudes produeixen cistitis, inflamació 
de la bufeta de l’orina a causa de la pèrdua de la integritat 
de la paret vesical.
En aquests casos tractarem el dolor, protegirem la bufeta 
amb suplements  (glucosaminoclicans) i els donarem una 
alimentació encaminada a desfer els cristalls mitjançant 
canvis de pH i augmentar el volum d’orina (menjar enllau-
nat i dieta urinària).

UETUS VETERINARIS

CONSELLS 
VETERINARIS

John Nyberg  
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Potencia la teva immunitat a la tardor

La temporada de tardor sol arribar amb fortes variacions 
de temperatura i ventades la qual cosa comporta que s’es-
campi el pol·len de les plantes. En algunes zones, els vents 
també arrosseguen altes quantitats de pols i això fa que 
sigui una temporada durant la qual apareguin malalties.
Principalment, hi ha un augment sobtat de les malalties 
respiratòries com la grip, refredats, pneumònies, etc. A 
més, encara és temporada de pluges i això genera focus 
d’infecció de malalties gastrointestinals.
També podem incloure infeccions a la pell, irritacions ocu-
lars entre d’altres, afeccions contra les quals la prevenció 
és la millor arma.

Afinar l’alimentació i cuidar les emocions pot resultar 
molt més eficaç i
també gratificant. Una dieta rica en vitamines i minerals, 
depurar l’organisme periòdicament i saber combinar acti-
vitat i descans són claus per viure millor.

Per reforçar les defenses a la tardor no n’hi ha prou amb 
un remei aïllat.

Algunes plantes medicinals i suplements són bons aliats 
per mantenir la salut a l’hivern, Pot ser útil prendre’ls tant 
per prevenir les infeccions 
com per afavorir la recupe-
ració en els moments crítics.

- Gelea real: És ideal en cas 
de defenses baixes ja que 
conté complexos enzimàtics 
que les reforcen. És prefe-
rible adquirir-la fresca. Se’n 
pren una quantitat petita, 
que es manté sota la llengua 
un minut per absorbir-ne els 
principis actius.

- Equinàcia: En extracte, a 
raó de 25 gotes en el menjar 
i 25 en el sopar, diluïdes en 
una mica d’aigua prevé refre-
dats, bronquitis i afeccions 
de gola.

- Farigola- Aquest immunos-
timulant de primer ordre 
actua com a antiespasmòdic 
sobre els bronquis. També 
com a protector, davant dels 
bacteris, expectorant i anti-

tussigen. Es pot prendre en sopa o tisana (10-30 gr. per 
litre d’aigua), tres vegades al dia.

- Zinc:  Amb 15 mg. al dia de zinc es poden tractar possi-
bles deficiències del sistema immunitari ja que estimula la 
producció de glòbuls blancs. Una dosi de 50 mg. quan aca-
bem d’agafar una grip pot ajudar a frenar-la. Millor pren-
dre’l amb els àpats.

- Ginkgo: Millora la circulació sanguínia, tant en el sistema 
nerviós central com a nivell perifèric. Es pren en infusió, 
una cullerada sopera per tassa, 2-3 tasses al dia, o bé en 
pastilles (120 mg. diaris).

- Romaní: És una planta circulatòria i a l’hivern ajuda a 
prevenir el refredament de les extremitats (peus i mans). 
Constitueix un potent desinfectant intestinal i impedeix 
la proliferació de colibacils nocius. És, a més, una planta 
calorífica i estimula el metabolisme. Es pren una tisana de 
romaní abans d’anar a dormir, a la qual es pot afegir 30 
gotes de tintura de passionera per afavorir el son.

- Saüc:  Inhibeix les infeccions víriques. En cas de refredat, 
es pren el xarop concentrat, una cullerada sopera cada 
6-8 hores.

DIETÈTICA CALDES

TERÀPIES 
NATURALS

Autor: © Photol.com
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La tardor es un període de transició entre els dies llargs 
i calorosos de l’estiu i els curts i grisos dies de l’hivern. El 
nostre cos es va transformant i les nostres necessitats es 
van adequant al canvi de temperatura i al menor nombre 
d’hores de llum. Això es tradueix, entre altres modificaci-
ons, en un canvi de dieta, en una menor activitat i en un 
canvi d’estat d’ànim.
Els humans no som els únics protagonistes d’aquesta pel-
lícula ja que la resta d’éssers vius que habiten aquest món 
també pateixen les conseqüències de la tardor.  
Podríem dir que el món vegetal és el veritable protago-
nista d’aquests canvis. Els animals ens podem arrecerar 
davant dels rigors climatològics però les plantes, arrelades  
de per vida, no poden  fugir dels perills.
Per això han desenvolupat tota una sèrie d’estratègies per 
poder sobreviure sota tot tipus de inclemències, com una 
forta pluja, o un vent intens.
Tot i això, podem intentar ajudar les plantes del nostre 
jardí i preparar-les per l’hivern.

- Primer i més important: Si veieu oportú podar els vos-
tres arbres de fulla caduca (només quan ho necessitin i 
no com a una obligació anual!), feu-ho  només quan ha-
gin perdut tota la fulla. Si ho feu abans, perdreu l’energia 
emmagatzemada a les fulles i tindran menys forces quan 
tornin a brotar.

- No poseu productes químics cicatritzants a les ferides 
provocades per la poda. Una bona poda no requereix cap 
producte.

- És aconsellable treballar el substrat dels arbres i arbus-
tos, col·locant després algun tipus de mulching, com fulles, 
escorça o gespa tallada, per aportar nutrients i prote-
gir-los de possibles glaçades.

- Si ja has acabat la collita del teu hort i no penses plan-
tar a l’hivern, prepara la terra i col·loca algun tipus de 
mulching per tal d’evitar el creixement excessiu de males 
herbes, mantenir molta més humitat i aportar nutrients a 
la seva descomposició.

- Comenceu a rebaixar els regs. Molt important si voleu 
tenir un jardí sa i perdurable.

- Eviteu aplicar productes químics. Un bon manteniment 
en minimitza (o n’elimina) l’ús. Els productes químics, a 
més de ser cars i molt tòxics per a nosaltres i els nostres 
animals domèstics, acaben amb la resta de fauna, com ma-
rietes, papallones, abelles... tan necessàries per l’equilibri 
del nostre  jardí i del seu entorn. 

- Arranqueu els bulbs d’estiu, i planteu els bulbs de tardor, 
que floriran a la primavera, com tulipes, jacints, crocus, 
narcisos, ranuncles, anemones...

- A la tardor és un bon moment per plantar plantes lle-
nyoses, com arbres, arbustos, rosers...(penseu que hi ha 
plantes que si voleu que facin flor o fruit necessitaran de 
la seva parella!)
- Bon moment també per trasplantar. En espera a finals de 
la tardor, o principis de l’hivern si volem trasplantar arbres 
de fulla caduca a arrel nua.

- Aprofiteu per fer divisió de mata de plantes vivaces, com 
hemerocallis, agapanto, chrysanthemun maximun, gazania, 
clivia, achilea, acanto, ajuga, liris… que s’hagin fet massa 
grans. Torneu a plantar  la part extreta a un altre lloc o 
test.

- Recolliu aquelles llavors que més us interessin del jardí, 
guardeu-les a la nevera i planteu-les a la primavera se-
güent.

- Sembreu en un lloc protegit i amb un substrat especial. 
Les plantes anuals que voleu que comencin a créixer a 
l’hivern, com pensaments, primaveres etc., no les planteu a 
l’exterior fins que no siguin d’una mida adient.

- Gespa: Escarifiqueu, traieu la molsa, ressembreu...

- Protegiu les plantes sensibles al fred, com els llimoners, 
àloes...

- Repiqueu les plantes més sensibles i planteu-les en tes-
tos, que cal col·locar a l’interior de la casa.

- I, per últim, doneu un aliment extra a totes les plantes 
del vostre jardí amb una aportació  orgànica, no química, 
amb fems animals, com de cavall...

VERD ANGEL, SC

JARDINERIA
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MOTORS I AUTOMATISMES PER A LA LLAR
Hi ha molt tipus d’au-
tomatismes per a la 
llar: per a persianes, 
tendals, portes de ga-
ratges i cancel·les... 
Però també els trobem 
per a cortines, accio-
naments d’electrodo-
mèstics, llums, etc.
Els principals avantat-
ges són:

- Confort: amb un botó 
no es fa cap esforç per 
accionar el mecanisme. 
- Poc manteniment: canviar les piles del comandament.
- Seguretat: aplicant sensors com el de vent, podreu mar-
xar de casa i el tendal es recollirà sol. També podem fer 
una simulació de presència per posar més difícil un possi-
ble robatori a casa.
- Senzillesa en fer-los servir. 
- Estalvi d’energia/diners: amb la programació i els sensors 
podem optimitzar molt la despesa en calefacció, llum, aire 
condicionat, obertura de tendal, encara que no haguem 
arribat a casa.

L’automatització no és el futur, és el present: actualment 
ja accionem les finestres o el pany del nostre cotxe, can-
viem de canal, encenem l’aire condicionat... Accionem 
l’alarma de la nostra llar, encenem la calefacció a distància. 
Actualment existeix un programa creat per a empreses 
per poder accionar tot tipus d’electrodomèstics i apa-
rells elèctrics de la llar d’una manera senzilla amb un ti-
pus d’accionament únic. Aquest programa s’anomena IO 
Home Control, basat en una nova tecnologia anomenada 
“d’anada i tornada”. Fins ara, quan amb un comandament 
donàvem una ordre a qualsevol motor, havíem de visua-
litzar-lo per assegurar-nos que es feia. Amb aquesta nova 
tecnologia el mateix comandament ens avisa que l’ordre 
s’ha executat. A més, amb els nous terminals telefònics a 
curt termini podrem dir al motor la posició exacta que 
voldrem aconseguir.

Amb la crisi, es pot pensar que això ara “no toca” però 
més aviat és el contrari. La tecnologia a la llar és una in-
versió segura, que s’amortitza cada cop més ràpidament 
pel fet d’estalviar altres tipus d’energies i abaratint les fac-
tures mensuals de la llar. 

DALMALUM

TREURE  LES TAQUES DE SANG DE LA ROBA
Les taques de 
sang són molt 
habituals en peti-
tes quantitats a la 
roba i molt sovint 
sentim  a dir que 
són molt difícils 
de treure...
La manera més 
adient per treure-
les a casa és po-
sant sobre la taca 
una mica d’aigua 
oxigenada durant aproximadament un parell de minuts. 
Comprovarem que l’aigua fa la seva feina de bullir  a sobre 
la roba i veurem l’escuma blanca que és la que treu la taca.
Després de fer aquest primer pas tractant directament la 
taca, ja podrem posar a rentar la peça de roba amb nor-
malitat amb aigua freda. Mai no la rentarem amb aigua ca-
lenta ja que l’escalfor de l’aigua fa que la taca pugui quedar 
més impregnada i deixaria un cèrcol més difícil de treure, 
fins i tot per la mateixa bugaderia.
Convé anar amb cura amb el tipus de teixit que volem 
tractar a casa. Si tenim qualsevol petit dubte o la roba és 
d’un teixit delicat, abans de fer malbé la peça, us reco-
manem que la porteu directament a la bugaderia sense 
tractar-ne la taca.

BUGADERIA MERCÈ

LA DEPILACIÓ
Amb la depilació professional aconseguiràs una pell se-
dosa. Avui en dia, la tendència cap a la perfecció del cos, 
porta a la recerca d’una imatge lliure de pèl, que es con-
sidera antiestètic en determinades zones del cos. Però 
depilar-se no és només important estèticament ja que la 
higiene també hi té un 
paper molt important. 
Per exemple, quan 
s’elimina el pèl de les 
aixelles s’evita la des-
composició bacteria-
na de la suor.
L’aparició del pèl en 
determinades zones 
del cos ja represen-
tava una preocupació 
temps enrere, tant 
per la quantitat com 
pel gruix. Les zones 
més representatives 

CONSELLS 
PRÀCTICS
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són: engonals, aixelles i cames en les dones i esquena, es-
patlles i tòrax en els homes.
Als centres d’estètica disposem de dues classes de cera 
per a dues utilitzacions diferents. La cera tèbia per les 
cames i una cera especial (calenta) per zones sensibles 
del cos i del rostre. Com que la higiene és prioritària, les 
ceres i les tires depilatòries són d’un sol ús, exclusiu per 
a cada client. A més, també podem assessorar més adient-
ment sobre el tipus de depilació que necessita la pell de 
cada persona.

ESTÈTICA FAIS

LA CAIGUDA DEL CABELL A LA TARDOR
La caiguda del cabell és comú al setembre per la renova-
ció natural i l’adaptació al canvi d’estació. A més, als éssers 
humans ens poden influir altres factors que poden accele-
rar més del compte aquest procés.
A l’estiu, el cabell pateix moltes agressions externes: sol, 
clor, salnitre, vent... Tot això fa que el cabell es deteriori 
tant a la seva estructura interna com a l’externa. Com a 
conseqüència, ens queda un cabell més fràgil per la qual 
cosa cau més abundantment.
Per tal d’evitar l’excés d’aquesta caiguda, us recomanem 
l’ús de tractaments, xampús i mascaretes rics en proteï-
nes, que reforcin més les capes externes del cabell i així 
el restaurarem, evitarem que s’enredi més del compte i 
aconseguirem que n’augmenti la flexibilitat. Alhora, po-
drem disminuir la fragilitat del cabell i millorar-ne l’aspecte 
exterior. 
Seria molt aconsellable afegir al nostre tractament capil-
lar vitamines un cop a la setmana, per tal de fer-lo més 
fort, més brillant i més gruixut a llarg termini. 

PERRUQUERIA NOVA IMATGE CALDES

CANVI D’ESTACIÓ
Canviem de temporada i passem d’un gran ventall de  frui-
tes i verdures d’estiu als productes d’hivern, que no tenen 
gaire varietat. Vivim en un país especialista en fruits d’hi-
vern amb molta qualitat. 
Una dieta rica i saludable requereix aliments de tempora-
da. Si ens alimentem al compàs de la natura, la nostra dieta 
serà totalment equilibrada. 

Les fruites i verdures d’estiu tenien un gran contingut 
d’aigua i sals minerals per ajudar el cos a suportar les 
altes temperatures. A la tardor-hivern, els productes de 
temporada són més calòrics per combatre el fred i les 
malalties pròpies de l’hivern. En baixar les temperatures 
hem de canviar la nostra dieta amb aliments més calòrics 
com ara: llegums (alt contingut energètic, fibra, vitamines 
i minerals), bolets, patates, moniatos (acumulen reserves 
d’energia), bledes, espinacs, porros, col, col·liflor, alls, ce-
bes, carxofes (diürètiques), carbassa (fibra i antioxidant), 
pèsols, faves…

Les fruites d’hivern ens ajuden a tenir cura de la nostra sa-
lut pel seu alt contingut en vitamina C i àcid ascòrbic, com 
les fruites dessecades, cítrics (taronja, mandarina, aranja, 
llimona), les pomes, que el nostre país cultiva en gran va-
rietat (Royal gala, Golden, Fuji, Granny smith), plàtan, kiwi, 
castanyes, codony…

TRINI FUIT I VERD

NO ALS ESQUITXOS NI AL FOC A LA PAELLA!
En preparar la paella per començar a cuinar, la posem al 
foc amb la màxima temperatura per tal que s’escalfi el 
més aviat possible. La paella s’ha d’escalfar sola, sense oli, 
per tal que no es cremi. HI afegirem l’oli un cop la paella 
estigui ben calenta. 
Però en posar la carn o qualsevol aliment per cuinar que 
deixa anar líquids, ens trobem que sovint l’oli esquitxa pel 
canvi de temperatura (paella calenta i aliment fred). Com 
a conseqüència d’aquests esquitxos, no només ens podem 
cremar una mica la pell sinó que, a més a més, es pot pren-
dre foc a la paella, la qual cosa espanta bastant...
El truc perquè la paella no ens esquitxi i evitar d’aquesta 
manera un possible foc, és posar-li una mica de sal un cop 
està calenta. La sal frena aquest efecte esquitxador quan 
hi afegim l’aliment!
Però si ens descuidem de la sal i la paella quan esquitxa
s’encén, recordem que el millor que podem fer per evitar 
danys majors és mullar
amb aigua un drap de cuina i posar-lo a sobre de la paella.

EL TALLERET DE CUINA

1. Foto: Billy Alexander
2. Anna Harris
3. ©  photol.com
4. Autor: Paul Mitchell
5. Autor: Steve Weaver I Dreamsite.com

CONSELLS PRÀCTICS

Si des del vostre comerç o a títol personal creieu 
que podeu parlar de temes d’interès general o do-
nar consells pràctics, contacteu amb nosaltres a 
aquae@caldesdemalavella.cat. L’Aquae el fem 
entre tots!
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RUTA DE LES ERMITES
Primer tram: de Caldes a Franciac i a la via del tren

Ressenya: Pere Serrats
Mapa: David del Rio
Fotos: Albert Torrent
Col·laboració: Club Excursionista de Caldes

PRESENTACIÓ I COSES A TENIR EN COMPTE

BREU DESCRIPCIÓ
La ruta de les ermites va ser dissenyada i pintada ara fa 
15 anys, per en Francesc Vea i un grup de caldencs inte-
ressats per promoure i donar a conèixer el nostre entorn. 
Pensada per desplaçar-se tant en bicicleta com a peu, la 
ruta ha perdurat durant aquest temps amb la persistència 
dels creadors i altres membres del Club Excursionista de 
Caldes. 

És un recorregut llarg, d’uns 40 quilòmetres, que passa per 
les ermites de Franciac, Sant Andreu Salou, Santa Seclina, 
Sant Maurici i Sant Sebastià. Passa íntegrament per Caldes 
a excepció d’un petit tram que entra en el terme de Riu-
dellots de la Selva i un altre que visita Sant Andreu Salou. 
Tot i que es podria fer en un dia sencer a bon ritme, hem 
decidit de dividir-lo en tres parts per fer-la més apta per 
a tothom. També és una bona ruta per a fer-la completa 
en bici.

Longitud: 14 Km
Durada aproximada a peu: 3 hores i mitja, aproxima-
dament, a ritme normal i sense aturades.
Bici: Excursió apta per fer-la en bici
Atractius: Aquest tram permet gaudir d’un passeig per 
camins i pistes que passen entre boscos i conreus, a to-
car de diverses cases de pagès en un entorn agrícola (en 
destaca la masia fortificada de Torreponsa). Podrem gaudir 
de la quietud i de la bellesa de l’entorn de Sant Mateu de 
Franciac i tornar pel camí antic de Girona, altre cop per 
zona de conreu i boscos.

COSES A DUR: 
Aigua, menjar,  impermeable o paraigües, roba d’abric per 
si de cas (mai no sobra) i mòbil per si hi ha algun imprevist.

LES MARQUES:
El tram que ressenyem segueix la senyalització de la ruta 
de les ermites (marques blanques i grogues) fins al tren-
cant que ens permetria creuar la via i continuar cap a 
Sant Andreu Salou. En aquest punt  deixarem aquesta 
ruta (continuarem a partir d’aquí en el proper número 
de l’Aquae) i tornarem a Caldes a través de la via Augusta, 

ara amb marques de color blau i groc. En el tram entre 
Franciac i el trencat de Sant Andreu veurem les marques 
de les dues rutes.

- Estigueu al cas del camí que seguiu. En cas de trobar una 
cruïlla o dos camins, fixeu-vos en quin està senyalitzat amb 
la marca que us interessa.
- Si deixeu de veure marques durant cinc o deu minuts, 
reculeu fins que refeu el camí. Segurament que us heu 
equivocat.

DESCRIPCIÓ
00’ Sortim de la plaça de l’Església, on hi ha el cartell indi-
cador de les rutes de Caldes. Deixarem la façana de l’Es-
glésia a la nostra esquena i anirem endavant per l’avinguda 
Sant Maurici. En el segon trencant girem a la dreta pel pas-
seig de Ronda (foto 1). En el segon trencant a l’esquerra 
(gairebé consecutiu del primer, foto 2), girarem i en-
filarem el carrer de la Pau que passa pel cantó de l’escola 
La Benaula, passem la rotonda i ens col·loquem a la vorera 
de la dreta. Arribem a la carretera que travessarem en el 
pas de vianants al cantó del semàfor (foto 3). Girem a la 
dreta i seguim la vorera que després de travessar la riera 
Santa Maria, ens fa girar a l’esquerra. Al fons veiem l’esta-
ció de tren (foto 4). Unes passes més endavant hem de 
travessar el carrer per seguir en la mateixa direcció per la 
vorera enganxada a les cases. Una mica més endavant el 
carrer passa entre una casa isolada i uns tallers, des d’aquí 

Senyalització de la ruta 
de les ermites: Camí cor-
recte

Senyalització de la ruta 
de les ermites: Camí in-
correcte

Senyalització de la ruta 
de la Via Augusta: la se-
guirem quan deixem el 
trencant per anar a Sant 
Andreu Salou

EXCURSIONS 
PER CALDES

CONSELLS:
- Aviseu a coneguts sobre la zona on aneu i mireu 
d’anar acompanyats.
- Aneu sempre amb temps de sobres per si surten 
imprevistos
- Aneu per l’esquerra dels camins. Així veureu venir 
els vehicles per davant. 
- Respecteu l’entorni deixeu els llocs per on passeu 
igual o millor de com els heu trobat. 
- Si sou discrets, serà més fàcil d’observar animals.
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veiem el túnel que passa sota la via 
del tren (foto 5).

20’ Creuem el túnel (atenció als ve-
hicles, no hi ha marge pels vianants). A 
uns 50 metres de la sortida agafem la 
carretera que gira a la dreta (foto 6). 
La seguirem per l’asfalt fins l’entrada 
de la urbanització de Can Solà Gros I 
(1 quilòmetre aproximadament).

35’ Entrada de la urbanització. Se-
guim endavant en el mateix sentit que 
veníem i un cartell que posa “Franci-
ac” (foto 7) ens indica la ruta. Al cap 

de 200 metres  deixem la urbanitza-
ció i l’asfalt (foto 8), el camí de terra 
ens porta a donar la volta de la granja 
de vaques de Can Mesquita (foto 9). 

1h Després de deixar la casa fem 
200 metres i trobem un trencant a la 
dreta amb un pal senyalitzador de la 
ruta de les ermites (foto 10). Aga-
fem aquesta pista més estreta i en 
més mal estat (foto 11), fem una 
pujada de 150 metres fins a un replà 
i ignorem una sortida a un camp, ini-
ciem el descens per la pista fins sor-
tir del bosc a un zona de camps que 
travessarem pel mig, seguint la pista 

que travessa un rierol i fent un parell 
de revolts passa al cantó d’una casa 
(Can Feliu, foto 12).
1h 15’ La pista s’acosta al bosc que 
ens queda a l’esquerra i uns 200 me-
tres més endavant trobem primer un 
trencant (que ens porta a la pista) i 
després una pista que agafarem a 
l’esquerra seguint la mateixa direcció 
que portàvem (foto 13). Més enda-
vant passem pel cantó de Can Ponç 
que queda a la nostra esquerra i a la 
dreta, en els camps, i veiem una es-
tructura metàl·lica per fer-hi un co-
bert. A uns 500 metres veiem una 
casa a la nostra esquerra, Can Massic.

1h 45’ Seguirem la pista fent revolt 
a la dreta i ignorant el ramal de l’es-
querra (foto 14). Continuem per la 
pista principal fins arribar a l’asfalt. 
Si ho volem, el primer trencant a la 
dreta és una drecera que ens porta 
directament a sota de l’església i ens 
evita aquest tall de carretera. 

1h 50’ En trobar l’asfalt, veiem un 
cartell indicador de la ruta de les er-
mites. (foto 15) Girem a la dreta i 
caminem per la carretera fins a les 
escales que ens porten a l’església de 
St. Mateu de Franciac (foto 16).
Continuem per l’asfalt en la mateixa 
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direcció que portem durant 1.640m. 
Passarem pel cantó de la Torre Ponça 
(ens queda a mà esquerra, foto 
17), una casa fortificada amb torre de 
vigilància, del S XVI.

2h 25’ La carretera fa un revolt a 
l’esquerra, a la dreta ens surt una 
pista i davant nostre veiem una pista 
més estreta amb els senyals de la ruta 
marcats en un arbre (foto 18). Aga-
fem aquesta pista seguint la mateixa 
direcció que portàvem. Al cap de 100 
m tornem a trobar asfalt (foto 19), 
girem a la dreta i passem pel cantó 
de Can Casals (a la dreta). Seguim la 
carretera i al cap d’uns 500 m traves-
sem una riera i deixem l’asfalt. Una 
mica més endavant veiem una pista 
que trenca i va cap a la via de tren 
per travessar-la (foto 20). El pal in-
dicador ens assenyala que aniríem a 
Sant Andreu. En el proper número ho 
farem però avui ja anirem de tornada 
sense agafar el trencant i continuant 
endavant per tornar cap a Caldes. El 
mateix pal ens indica la distància de 4 
quilòmetres (hi ha 1 quilòmetre fins a 
les primeres cases de la urbanització 
de Can Solà Gros II). 

a trobar la urbanització de Can Solà 
Gros on recuperem l’asfalt (foto 
22). Cal seguir la mateixa direcció, 
pel camí antic de Girona. Continuem 
sempre recte per la  carretera prin-
cipal deixant trencants a esquerra i 
dreta fins arribar a Caldes. Un cop 
al nucli urbà, continuarem pel carrer 
de Girona, deixant a la dreta l’escola 
Sant Esteve (foto 23) fins creuar la 
carretera de Llagostera i entrarem 
a la plaça de l’Ajuntament, seguirem 
pel carrer Major i després pel carrer 
Santa Maria fins arribar a la plaça de 
l’Església. 3H 30’.
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2h 35’ Agafem aquesta pista per tor-
nar a Caldes, seguim en la mateixa di-
recció fins que fa una pujada i revolt 
a l’esquerra per travessar la via per 
un pont (foto 21), gira a la dreta i 
continua en la mateixa direcció fins 

Segona opció: Un cop hem arribat a 
la urbanització de Can Solà Gros I pel 
camí antic de Girona, al cap d’aproxi-
madament 100 metres, podem agafar 
a mà dreta el carrer de Palamós que 
deixa a l’esquerra una zona d’esbar-
jo amb jocs per a la mainada i passa 
pel davant del mas (a la dreta) que 
dóna nom a la urbanització. Tot seguit, 
passa per sobre el pont de la via de 
ferrocarril i, seguint el mateix carrer, 
ens porta fins el punt del minut 35’ 
tot travessant Can Solà Gros II. Des 
d’aquí trenquem a l’esquerra i desfem 
el camí inicial en direcció al punt de 
partida.

18

19

20

21

22

23



Octubre 2011  AQUAE  53 

EXCURSIONS PER CALDES

Camps de blat de moro

Camps de gira-sols

Conreus Gira-sol

Galzeran o galleran

Què hem trobat durant l’excursió?
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AQUAE
Des de l’Ajuntament volem un Aquae 
fet per tots i més interessant.
Per això us convidem a col·laborar-hi. 
Ho podeu fer formant part del Consell de Redacció, participant en seccions o 
aportant idees o suggerint continguts

Animeu-vos doncs i ajudeu-nos a fer de l’Aquae la revista dels 
caldencs!
Ens podeu contactar de les següents maneres: aquae@caldesdemalavella.cat / 
627887765
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AQUAE
Revista Municipal de Caldes de MalavellaNúm 35 - Octubre 2011

SUMARI
- Reportatge fotogràfic de la Festa Major
- Caldes es concentra en suport del sistema d’immersió lingü-
ística a l’Ensenyament
- Entrevista als “Guies ufissials”
- Entrevista a la Roser Riera i a l’Edurard Salcedo, hereu i pubi-
lla 2011
- Veïnats i urbanitzacions: Can Solà Gros II
- Noves seccions: Economia, Automòbil, Tecnologies de la Infor-
mació i de la Comunicació (TIC), Fem país i Jardineria.
- I els continguts habituals

Subscriu-te de franc a l’AQUAE

Si voleu rebre còmodament i de forma gratuïta l’Aquae, 
envieu-nos un correu a l’adreça aquae@caldesdemalave-
lla.cat indicant el vostre nom i cognoms i l’adreça postal, 
o bé truqueu a l’Ajuntament. 
Per altra banda, podeu també recollir la revista municipal 
de Caldes a través dels diferents punts de distribució: 
Ajuntament, Biblioteca, oficina de turisme, dispensari, llar 
de jubilats “Casa Rosa”, servei de recaptació, llibreria So-
lés i llibreria TAU.

L’Aquae oferirà espai per a la publicitat!
Promocionareu el vostre comerç, empresa o negoci i, de pas, 
ajudarem a finançar la revista municipal
Per a més informació, aquae@caldesdemalavella.cat



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

Foto: Albert Torrent i Amagat, Correfoc de la Festa Major 2011


