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 Hi col·labora: 

tots hem viscut alguna 
vegada la sensació que 
ens provoca una olor, 
un color, una llum o un 

determinat ambient, que ens 
porta a un record recurrent, 
una nostàlgia. 

Es com dir que la Festa Major 
fa estiu o que l’estiu és sinònim 
de Festa Major. Aquesta idea la 
portem els caldencs a l’ADN. La 
calor, el temps de les vacances, 
el canvi en les nostres activitats 
habituals, els horaris regirats, 
les músiques d’envelat, les fires, 
els àpats de festa o el progra-
ma tan esperat de la mateixa 
Festa. Tantes i tantes activitats 
minuciosament preparades per 
tanta i tanta gent entusiasma-
da perquè tot sigui un èxit. La 
comissió dels intrèpids, les en-
titats, l’hereu i la pubilla, els 
col·laboradors, la Brigada... Tot 
plegat, el pregó, el repicar de les 
campanes, la megatraca, les ha-
vaneres, els concerts, els balls, 
els sopars, l’ofici i les misses. 
Gegants, sardanes, teatre, cor-
refoc, concursos, campionats, 
marxes, exhibicions, cercaviles, 
puntaires, jocs i festes infantils, 
exposicions…

Quan la Festa s’acaba, ens que-
da el goig passat en la memòria, 
estones de felicitat, imatges di-
vertides, impactes de les nove-

tats que cada any descobrim.
Però la Festa continua i amb 
la fi de l’estiu no s’acaba res. 
Tornem a l’inici, els dies més 
curts, la claror de la tardor, la 
tornada a la rutina, la pluja que 
potser caurà i ens donarà l’olor 
de terra mullada... sembla que 
l’any comenci després de l’estiu, 
en comptes del gener. Moltes 
activitats s’inicien: els cursos, 
les classes, la feina, l’escola, els 
campionats... És un renéixer 
després de la letargia estival 
que ens produeix una renovació 
interior, sovint barrejada amb 
una certa tristor i malenconia, 
segurament necessàries per 
ressorgir amb més energia per 
encarar un nou cicle.

I una altra Festa arribarà, i ens 
posarem a organitzar noves 
propostes i activitats, recor-
dant un passat inexacte, de 
vegades inventat per la me-
mòria imprecisa, però que hi 
fa… tothom s’hi posarà amb 
ganes renovades i tornarà a 
ser un èxit, perquè la Festa, les 
festes, les culmineu vosaltres, 
els caldencs, amb les vostres 
il·lusions, les ganes i l’entu-
siasme de participar-hi tant 
com sigui possible en totes 
elles. Gràcies a tots per fer de 
les nostres Fires i Festes el que 
són, magnífiques i cada vegada 
millors. 

evocacions de festa

editorial

Mercè Rossell i Rius
Regidora de Promoció del Turisme, Cultura i Patrimoni Històric

www.caldes.cat

Busques habitatge? Vols un bon assessorament jurídic – fiscal? 
Vols calcular la teva jubilació? Necessites ajuda amb la teva 

empresa? Has de canviar el titular del teu cotxe?
 

A caldes.cat punt assessor  estem per ajudar-te!

63,000 eur
Ref.: 10005

Pis en venda a Caldes de Malavella
Pis molt lluminós de 80m2 , amb 3 àmplies habitacions, gran sala d’estar, lavabo i

cuina amb safareig i balcó. 
Pot ser teu per 300 €/ mes. Pregunta’n condicions.

Demana hora per visitar-lo al  972 472 891 o a info@caldes.cat

Si ens portes la teva casa, 
et donem la nostra exclusiva.
Vols que la teva casa sigui la nostra imatge 
durant 3 mesos en la revista Aquae? Vols ocupar 
un lloc destacat en el nostre aparador i ser 
promocionat a les nostres xarxes de manera 
especial?
Visita la nostra oficina i t’explicarem com ho fem.

C/ Vall-llobera, 33 · 17455 Caldes de Malavella · Tel. 972 47 28 91

Immobiliària · Advocats · Empreses
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per Albert Torrent i Amagat actualitatTribuna Oberta

la Fira de l’aigua es desplaça 
cap a les Termes Romanes
La 12a edició de la Fira de l’Aigua del 2 d’octubre ha deixat un bon regust. Enguany, l’Ajuntament ha 
optat per situar els punts neuràlgics de la Fira a les Termes Romanes i a les places dels Donants, de 
l’Església i de Sant Esteve.

NORMaTIva: l’apartat tribuna oberta dóna veu als caldencs que vulguin donar el seu punt de vista sobre qualsevol qüestió. segons 
el reglament intern, no s’acceptaran escrits que difamin i que no respectin les normes de convivència. també en queden exclosos els 
partits polítics, que tenen el biM com a via d’expressió. tampoc no s’acceptaran textos de confrontació entre dues parts ja que l’aquae 
no és una eina d’altaveu ni de resolució de conflictes. els escrits no superaran les 300 paraules. els interessats a participar-hi cal que 
ens enviïn els textos a aquae@caldesdemalavella.cat i que ens facilitin el nom, cognoms i el dni.

el motiu ha estat combinar els actes de 
sempre amb els relacionats amb els 
passat romà de Caldes. A més, l’entorn 
de les Termes Romanes, Sant Grau i el 

Castell de Caldes han estat un escenari mag-
nífic.

La Fira d’artesania i l’espai de balneoteràpia 
van ser els puntals però hi va haver molt més. 
Es van poder visitar els dos balnearis i el doll de 
Sant Narcís i  el Castell de Caldes ja restaurat. 
Hi va haver dues sessions del Ball de l’Hereu Ri-
era i de l’espectacle «Dones d’aigua». En la part 
gastronòmica, es va organitzar un taller - de-
gustació de cuina romana, el concurs de ratafia 
i de coques de ratafia, el tast de gintònics i el 
concurs de menjadors de calamars a la romana 
que es va acabar abans d’hora per la pluja.

També va tenir moltes visites la Fira d’en-
titats i les nombroses activitats per a la mai-
nada. Van complementar el programa les sar-
danes, l’exposició «3 de Caldes» una caminada 
verda fins al Golf PGA resort i el Ral·li foto-
gràfic. També es va organitzar el sorteig d’una 
panera per un valor de 1.000 € amb produc-
tes i serveis d’establiments caldencs. Agraïm 
a tothom qui ha fet possible aquesta exitosa 
i concorreguda Fira i als caldencs per haver-hi 
participat!
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Un any més, la Festa Major ha estat la gran festa de Caldes de Malavella gràcies a l’esforç col·lectiu de 
moltes persones. La regidoria de Festes vol agrair especialment la dedicació dels Joves Intrèpids, col·
laboradors i entitats.

la Festa de tots

També volem destacar les ganes de 
sortir al carrer i participar en els ac-
tes que han tingut els caldencs i vi-
sitants. La Festa Major ha estat de 
nou l’excusa per passar-s’ho bé, tro-
bar-se, conversar... Ha estat un nou 
motiu per sentir-nos orgullosos de 

ser caldencs i ha posat de manifest 
la capacitat d’organització i d’impli-
cació que té el nostre municipi amb 
la col·laboració sempre necessària 
entre l’Ajuntament i el teixit social 
caldenc. Felicitats a tothom! 
Enguany destaquem que el pregoner 

de la Festa, ha estat la Coral Can-
taires de Caldes. Per altra banda, la 
Pubilla i l’Hereu 2016 són la Laura 
Casanovas i en Pere Farré. Una no-
vetat respecte altres anys ha estat el 
trasllat del Sopar de Festa Major a la 
plaça de la Selva.
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C/Vall·llobera, 17
17455 Caldes de Malavella (GIRONA)
Telèfon: 972 47 00 96

Cuidar la salut és millorar la qualitat de vida

Visiteu el nostre web: 
www.farmaciamcasanovas.cat

Correu electrònic: 
fciamcasanovas@xarxafarma.com

info@farmaciamcasanovas.cat

Farmàcia Casanovas
Us oferim els nostres serveis i consells farmacèutics

FÓRMULES MAGISTRALS · PLANTES MEDICINALS · NUTRIFARMÀCIA
DERMOFARMÀCIA · ORTÒPEDIA · HOMEOPATIA 

CONSULTA DE DIETISTA - NUTRICIONISTA COL·LEGIADA
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la Brigada Jove 2016
Ens hem trobat a l’Espai Jove 
de Ca la Romana amb la seva 
responsable, la Núria Riuró, 
i dos joves, l’Aaron Pérez (16 
anys) i l’Anna Calderón (18 anys) 
que han participat en el projec·
te Brigada Jove d’aquest estiu. 
Tots tres ens han explicat en 
què consisteix.

Per Maria vidal armijo

lLa Brigada Jove és un projec-
te d’inserció laboral de l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament, 
que es realitza en diferents 

municipis de la Selva i el Gironès. 
Enguany ha estat la novena edició. 
El seu objectiu es posar els joves en 
contacte amb el món laboral i alho-
ra orientar-los en quant als estudis 
o en la feina. Sempre comptant amb 
el guiatge d’un monitor. És una ma-
nera d’augmentar l’ocupabilitat dels 
joves i també de donar-los més ei-
nes ja que es realitza formació en 
orientació laboral durant el mes en 
què es treballa.

La Brigada Jove té una durada de 
dos mesos: juliol i agost. Cada mes 
hi participen joves diferents (quatre 
al juliol i quatre a l’agost), donant 
d’aquesta manera més oportunitats 
als joves perquè hi puguin partici-
par.

A l’Aaron i a l’Anna els hem fet 
les següents preguntes:

Com se us va ocórrer formar part 
de la Brigada Jove?
Per suggeriment dels pares, se-
gons l’Aaron. No el volien tenir tot 
l’estiu a casa sense fer res. L’Anna 
s’hi va decidir després de molta 
insistència des de casa. Va valorar 
la proximitat de la feina, la tem-
poralitat i el fet de tenir una pri-
mera nòmina.

En què ha consistit la vostra feina?
Ajudar a la Brigada Municipal 
en el manteniment del mobiliari 
urbà. Informar els caldencs sobre 
les mesures adients per combatre 
el mosquit tigre. Informació en 
general. I ésser allà on calia en el 
moment adequat.

Què us ha aportat, personal-
ment, ser-ne membres?
Tots dos han après a treballar en 
equip, tasca no gaire fàcil. S’han 
adonat del sentit de la paraula 
esforç: matinar, seguir un ho-
rari, passar calor, fer activitats 

que potser no són del tot del seu 
gust... però que després ha tingut 
la seva recompensa. Han guanyat 
uns calerons que els vindran molt 
bé de cara al proper curs: llibres, 
matrícules, despeses en general... 
Han participat en alguns tallers 
formatius.

Tornaríeu a repetir l’experièn-
cia? Per què?
Tant l’Aaron com l’Anna tornarien 
a repetir l’experiència si es tractés 
de la mateixa temporalitat i amb 
el mateix monitor, que els ha estat 
un gran guia en tot moment.

La recomanaríeu a altres joves 
de Caldes?
Conviden els joves de Caldes a 
participar en la propera edició, si 
els és possible. És molt enriquidor 
tenir la teva primera feina, el teu 
primer contracte laboral i el teu 
primer sou aconseguit amb l’es-
forç de tot un mes. Ja se sap que 
no hi ha plaça per a tothom però, 
si se’ls presenta aquesta oportu-
nitat que no la desaprofitin. S’en-
riquiran d’una bona experiència i 
aprendran aspectes de la vida dià-
ria que no apareixen en els llibres 
de text.

L’Aaron i l’Anna continuaran es-
tudiant aquest curs que estem a 
punt de començar. L’Aaron, d’En-
carregat d’obres de la construcció 
a Girona i l’Anna, Comunicació 
Audiovisual a la Pompeu Fabra 
(Barcelona). Els desitgem molta 
sort en aquesta nova etapa de la 
seva vida.

Aquí podeu veure algunes de les tasques que ha realitzat la Brigada Jove durant aquest estiu:

El grup de juliol

La tècnica de Joventut, Núria Riuró, l’Anna Calderón i l’Aaron Pérez.

El grup del’agost

Pintada del primer pis de 
Ca la Romana

Repartiment de fullets 
sobre el mosquit tigre

Arrancar herbes a la zona esportiva

Pintada de parets de la zona de l’estació i de l’Skatepark
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Final i inici de curs de les activitats 
municipals de lleure i esport 
Casal J de JOve
El mes de juliol, l’Espai Jove Ca 
la Romana va tornar a organitzar 
el Casal J de Jove, per a joves a 
partir de 12 anys. En aquesta edi-
ció es van ampliar les places fins 
a 40 participants, acompanyats 
de dues monitores i el dinamit-
zador juvenil, amb el suport de la 
tècnica de joventut. El casal jove 
es caracteritza per treballar en la 
pedagogia del projecte, i aquest 
estiu, els joves van pintar un 
mural reivindicatiu al Parc de les 
Moleres, en contra de les armes i 
a favor de la llibertat i el respec-
te cap a l’homosexualitat. Com 
cada any, el grup de joves van re-
alitzar diferents activitats, des de 
sortides a Girona, a Colomers en 
kayak, a la platja o a Sant Mauri-
ci; també van fer una acampada 
a Franciac, van anar a la piscina 
i van fer dinàmiques i jocs, entre 
altres.

CuRseT de NaTaCIó
El divendres 29 de juliol van fi-
nalitzar els cursets de natació 
amb un total de 43 participants 
distribuïts en 5 grups segons 
edats i nivells. Al llarg del mes 
l’evolució dels més petits va ser 
formidable ja que van adqui-
rir seguretat i desimboltura en 
el medi aquàtic. L’activitat va 
cloure amb una sessió lúdica 
amb molt de material i l’entrega 
habitual de diplomes de partici-
pació.

MaTINs de JOCs I esTades 
esPORTIves
L’edició d’enguany ha estat la més 
exitosa en quant a satisfacció i 
participació. Ambdues activitats 
van registrar una mitjana de 190 
nens/es de 3 a 12 anys al llarg de 
les 4 setmanes de juliol, arribant 
als 200 participants les setmanes 
del 4 al 8, i del 18 al 22 de juliol. 
L’equip de dirigents estava format 
per 22 adults (3 coordinadors i 19 
monitors) i 6 voluntàries.
Al llarg del mes d’agost l’activitat de 
Matins de Jocs va tenir una trente-
na de nens de mitjana –xifra su-
perior a la dels darrers estius- que 
confirma l’èxit del mes de juliol.

eeM
Aquest curs hem encetat la 22a 
temporada de l’Escola Esportiva 
Municipal (EEM) de Caldes de 
Malavella. Són molts anys però 
l’objectiu principal continua sent 
el mateix: fomentar l’esport i vin-
cular-lo a la formació en valors 
com l’honestedat, la lleialtat, el 
respecte, la perseverança, la com-
panyonia, la generositat, l’entusi-
asme, la humilitat, la confiança, 
el compromís, l’esforç…
L’èxit de convocatòria any rere 
any avalen aquest projecte pel 
qual han passat diverses genera-
cions de joves caldencs i que de 
ben segur contribueix a què el 
nostre municipi sigui un dels més 
actius de les nostres contrades es-
portivament parlant.

saFM
El Servei d’Activitat Física Muni-
cipal (SAFM) engega un nou curs 
amb un ampli ventall d’activitats 
(trainer, pilates, tonificació, TBC, 
estiraments, aeròbic-zumba, 
GAC, ioga, el club de passeig i les 
activitats dirigides a la gent gran. 
Per a més informació i consulta 
sobre places vacants, adreceu-vos 
a les oficines de l’Ajuntament.
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ACTUALITAT

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

CASALS (tot tipus i edats)
Nadal / Setmana Santa / Estiu
· Són casals on es potencia la ves-
sant artística i creativa de l’infant 
d’una manera vivencial...tocant, ju-
gant, observant, escoltant...i sempre 
introduint l’educació amb valors.

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

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS
· Consulteu llistat que en tenim 
moltes per escollir!!! 
· Tallers de rebosteria, manualitats, 
fofuchas, zumba, pilates, sevillanes, 
karate, etc.

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

SERVEIS EDUCATIUS
· Reforç escolars – tots els nivells i 
totes les matèries
· Lectoescriptura i comprensió 
lectora
· Problemes matemàtics
· Anglès (tots els nivells)
· Francès
· Preparació a la selectivitat
· Accés a graus / majors 25 anys

Espai familiar i de lleure
c/ Vall-llobera, 51-55
Caldes de Malavella
972 48 02 34 
696 10 14 50 · 630 33 77 21

Horari
Obert durant tot el dia
De 9 a 19h 
(i hores a convenir)

Descomptes
Per germans, famílies 
nombroses, monoparental i per 
segona activitat

> L’1 d’octubre passat es va cele-
brar el Dia del patró de la Policia 
Local de Caldes de Malavella. Va 
obrir l’acte el Caporal en cap Xavi 
Muñoz que va manifestar la seva 
satisfacció per la feina de la plan-
tilla i va agrair la tasca desenvo-
lupada pels agents del cos de la 
Policia Local. En la mateixa línia 
es va pronunciar la regidora de Se-
guretat Ciutadana, Maria Subira-
na, que va lloar el treball fet mal-
grat les característiques del nostre 
municipi que el fan difícil de ges-

tionar policialment (extensió, dis-
persió de la població en veïnats i 
urbanitzacions i molt bones co-
municacions). Tot seguit es va fer 
el lliurament de medalles d’argent 
de col·laboració al Sergent en cap 
de la Policia Local d’Hostalric, 
Raül Barjuan Borrego i al Capo-
ral del Cos de Mossos d’Esquadra, 
Pere Hereu.

En acabat es va fer ell lliurament 
de felicitacions per serveis merito-
ris a diferents agents del cos de la 
Policia Local per la seva tasca d’in-

vestigació de diversos immobles 
ocupats, pels serveis prestats du-
rant la Festa Major i amb la unitat 
canina, entre altres actuacions.

Seguidament es van lliurar feli-
citacions a diversos caldencs per 
la seva col·laboració intensa amb 
la Policia en les tasques d’extinció 
d’un incendi aquest estiu al Llac 
del Cigne. L’acte es va acabar amb 
unes paraules d’agraïment de Sal-
vador Balliu, amb un ball de la Co-
lla Gegantera i amb un piscolabis 
per a tots els assistents.

Celebració del dia del patró de Policia local

El cap de la Policia Local de Cal-
des de Malavella, Xavier Muñoz

Els agents de la Policia Local

La regidora de Seguretat Ciutada-
na, Maria Subirana

Les persones que van rebre medalles i felicitacions, del cos de la 
Policia i de l’alcalde i regidora. 

L’alcalde, Salvador Balliu. El públic assistent.
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> El divendres 19 d’agost a les set 
del vespre (foto) es va presentar a 
Caldes el llibre “55 llegües de passos 
oblidats i xarrabascos; Els camins 
històrics de la plana selvatana (la 
Selva i el Gironès)”. La presentació 
va tenir lloc a la Plaça Sant Grau, 
davant de cal Ferrer Pebrot i va 
anar a càrrec de l’Elvis Mallorquí, 
coordinador del llibre, i d’en Marc 
Martínez, investigador local que 
ha treballat amb la part dels ca-
mins que creuen el nostre terme 
municipal. La presentació també 
va servir per mostrar l’exposició 
sobre aquest mateix tema i que 
acompanya totes les presentaci-
ons del llibre i que l’endemà s’in-
augurà al Balneari Prats amb una 
xerrada a càrrec de dos dels seus 
autors, en Joan Llinàs, arqueòleg 
que ha treballat en la majoria de ja-
ciments caldencs, i el mateix Marc 
Martínez. L’exposició  es va poder 
veure en una sala del Balneari des 
d’aquest dia 20 d’agost i fins el 4 de 
setembre.

Podeu pensar: com és que es va 
presentar enmig d’una plaça i en 
aquest lloc concret? Doncs té el seu 
sentit, el nucli medieval de Caldes 
es va originar al voltant de la cru-
ïlla d’aquests antics camins, el que 

anomenaven “el Cap de Creus” i que 
és la cruïlla entre els carrers Major, 
Llibertat, Sant Grau i de la plaça 
Petita. A partir d’aquest punt, i un 
cop acabada la presentació formal, 
es realitzà un petit recorregut per 
aquests antics camins que creuaven 
l’antiga vila aturant-nos en els prin-
cipals elements que l’estructuraven: 
els portals de la muralla, el mateix 
Cap de Creus o la Plaça de la Creu.

Cal dir que el llibre abasta els ca-
mins de tot el que coneixem com 

a Selva històrica, des de Llagostera 
a Anglès i de Girona a Maçanet, la 
qual cosa fa que de presentacions 
com les de Caldes se n’hagin anat 
fent en els diferents municipis. 
Abans que la nostra ja s’havien 
fet a Riudellots, Vidreres, Anglès 
i Girona i en aquestes últimes set-
manes a Llagostera, Cassà, Santa 
Eugènia i Brunyola. Tot i així, el 
llibre que es presenta ara és només 
la primera part de l’extens treball 
realitzat, Els camins vers la ciutat 
de Girona (Volum 1) i en breu apa-
reixerà el segon volum dedicat als 
camins transversals.

Per la seva situació geogràfica 
privilegiada, pel terme de Caldes 
discorren molts dels camins trac-
tats en aquest treball. És per això 
que més endavant publicarem a 
l’Aquae un article on intentarem 
donar-ne una visió general.

Presentació del llibre 55 llegües de passos 
oblidats i xarrabascos; Els camins històrics de la 
plana selvatana (la Selva i el Gironès)

Pedalada contra el canvi climàtic
> El Club Excursionista va organitzar el diumenge 25 
de setembre, amb el suport de l’Ajuntament, una nova 
edició de la pedalada contra el canvi climàtic, amb 
motiu de la celebració de la Setmana sostenible per la 
sostenibilitat. Enguany es va seguir un tram del camí 
ral i de la Ruta termal, passant per Sils i pel PGA Golf 
de Caldes. La Setmana de la mobilitat promou cada 
any hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i salu-
dables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, 
en transport públic o amb vehicle elèctric. Per a més 
informació i enllaços d’interès, entreu al web http://
mobilitat-gencat.cat/setmana
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per Albert TorrentTambé ha passat

aplec de sant Grau 30 de setembre i 3 i 4 d’octubre

aplec de sant Maurici 22 de setembre

> El proper diumenge 6 de novem-
bre, a les 12 del migdia, s’estrena 
el nou curtmetratge del director 
caldenc Mateu Ciurana. En aques-
ta ocasió, la producció té una pro-
tagonista de primera fila: l’actriu 
Teresa Gimpera.

Aquesta pel·lícula és la quarta 
de Veinàlia produccions, amb seu 
a Caldes, i la tercera que es roda 
al nostre municipi. “La senyora de 
la 212 ha estat filmada al Balnea-
ri Prats i explica la curiosa relació 
entre una clienta de l’hotel amb 
un fort caràcter (Teresa Gimpera) 

i un introvertit jove que hi treballa 
(Blai Ciurana Abellí).

Després de “Bernadeta”, en la 
qual s’abordava un intens drama 
protagonitzat per Xavier Sardà i 
Casandra Lungu, de “Diògenes, el 
gos”, amb Gerard Quintana, i “Llàt-
zer”, amb Martí Perafarrer, aquesta 
és la primera incursió del cineasta 
caldenc en la comèdia tendra.

Un equip format per 25 perso-
nes ha rodat la pel·lícula durant els 
primers dies de setembre. No hi 
falten els habituals: Mireia Lluch 
Bramon a la producció i direcció 

artística, Laia Font a la direcció de 
Fotografia i muntatge i Pere Salvat, 
cap de so. A l’equip hi ha dues jo-
ves cineastes caldenques que s’es-
tan formant a l’escola universitària 
ERAM (UdG) la Júlia Campeny i 
l’Aina Quintana.

L’estrena del curt, comptarà amb 
la presència de tots els actors i tèc-
nics i hi han estat convidats tots 
els que han participat en la cam-
panya de micromecenatge per al 
fiançament, amb tot, s’hi podrà 
accedir amb una petita aportació a 
l’entrada.

el 6 de novembre s’estrena de “la senyora de la 212”
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11 de setembre

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

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

Fem valoracions d’immobles

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

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

CONSULTA
LES NOSTRES

OFERTES

el galzeran, l’estramoni i les setembrines

per Anna Llandrich i Margarida VilaFlora de Caldes

Encetem aquesta secció per descobrir la gran varietat de plantes que podem trobar pels camins, 
marges, camps... de Caldes de Malavella i algunes de les seves característiques principals

CuRIOsa
Galzeran
Nom científic: Ruscus aculeatus
Família: Liliàcies
Gènere : Ruscus
Tothom la coneix per les seves 
boles vermelles tan típiques de 
Nadal però no és gaire conegut 
que aquest fruit té l’origen en 
unes diminutes floretes, de les 
quals n’hi de mascles i de feme-
lles i que floreixen entre febrer i 
abril. Difícils de veure perquè, a 
banda de ser petites, es fan a sota 
de la fulla i per tal de veure-les, 
cal girar-la, cosa que cal fer amb 
molt de compte perquè punxen 
bastant. La seva arrel s’utilitza en 
la fabricació de pomades per les 
morenes.

BONICa
Setembrines, cels estrellats
Nom científic: Aster pilosus
Família: Compostes
Gènere: Aster
Uns noms molts bonics per unes 
flors que són també molt boni-
ques al mateix temps que molt 
abundants. De fet, aquesta planta 
procedent de l’Amèrica del Nord, 
és una gran invasora i se la con-
sidera una planta que s’hauria 
d’eradicar per la seva gran capaci-
tat per reproduir-se i impedir que 
altres plantes puguin desenvolu-
par-se. Molt bonica però…

PeRIllOsa
Estramoni, herba talpera
Nom científic: Datura stramonium
Família: Solanàcies
Gènere: Datura
Perillosa tot i que també útil per 
tal de foragitar els talps (d’aquí el 
seu nom) i també insectes i oru-
gues dels conreus. Tot i ser una 
planta molt bonica, la seva olor 
no és precisament agradable i la 
seva comercialització està prohi-
bida per la seva toxicitat. Aquesta 
mateixa toxicitat la fa útil en far-
macologia. De la mateixa manera 
que en un altre temps va ser molt 
emprada per bruixes i bruixots.
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per Albert TorrentCaldencs d’interès

En aquest número de l’Aquae us 
parlem de tres joves esportistes 
caldencs que estan destacant 
en esports dels que es conside·
ren minoritaris. Des d’aquí fem 
un reconeixement a l’esforç i en·
tusiasme que cadascú hi posa i 
que els ha permès ser o estar a 
punt de ser campions de Cata·
lunya en les seves modalitats.

Sandra López Garijo

> La Sandra, amb les medalles de campi-
ona de Catalunya en salt de llargada i de 
tercera de Catalunya en 60 metres llisos.

Quina edat tens?
9 anys

Quines són les teves últimes fites 
esportives?
Vaig quedar segona en el Circuit 
Gironí de Cros i el dia 11 de juny 
vaig guanyar el Campionat de Ca-
talunya en la disciplina de salt de 
llargada. A més, vaig quedar terce-
ra en la prova de 60 metres llisos. 

Com vas començar a córrer i a 
quina edat?
La meva germana participava en 
els crossos i jo em vaig animar. Te-
nia 3 anys .

> Saltant.

Per què t’agrada?
Perquè és divertit.

Quantes hores al dia o a la setma-
na t’entrenes? Amb quin club?
M’entreno una hora i mitja, 3 dies a 
la setmana amb el GEiEG i compe-
teixo els dissabtes o els diumenges.

Quin és el teu proper repte im-
portant?
Guanyar el Campionat de Catalu-
nya de 60 m. Llisos. M’estic entre-
nant per aconseguir-ho.

Pots compaginar bé estudis, 
temps lliure i entrenament?
Sí.

Et vols dedicar més endavant pro-
fessionalment a l’atletisme?
Sí.

Sergi Casas

> En Sergi en el podi (al mig) com a cam-
pió de Catalunya en 1.500 metres lliures.

Quina edat tens?
14 anys

Quines són les teves últimes fites 
esportives?
Vaig quedar campió d’Espanya en 
4x 200 metres lliures (campionat 
d’Espanya escolar). Vaig quedar 
segon en 400 metres lliures i sisè 
en 200. Sóc l’únic gironí dels 16 
nedadors de la Federació Catalana 
i en l’àmbit català sóc campió en 
400 metres lliures, 1.500 lliures 
i subcampió en 200. Al maig he 
participat a la Copa Catalana i he 
estat primer en 200 metres lliures 
i segon en 200 esquena .A l’estatal 
d’estiu vaig fer bronze en els 400 
metres lliures en la categoria aleví.

Com vas començar a nedar i a 
quina edat?
Vaig començar a nedar als 6 mesos a 
la piscina 4 vents de Caldes de Mala-
vella. Als 8 anys vaig anar a Banyo-
les i fer competicions amb el mateix 
club. Als 12 anys em vaig traslladar 
al GEiEG de Girona, club amb el qual 
actualment competeixo.

> L’equip campió d’Espanya en 4x200 
metres lliures. En Sergi és el nedador de 
la dreta.

Per què t’agrada?
M’agrada perquè m’hi sento a gust 
a l’aigua, al llarg de la meva vida he 
provat diferents esports i cap m’ha 
fet sentir com aquest.

Quantes hores al dia o a la setma-
na t’entrenes? Amb quin club?
Entreno 18h a la setmana en el 

Joves esportistes caldencs
GEiEG. I segueixo també un pro-
grama de tecnificació en el CAR 
(Centre d’Alt Rendiment) de Sant 
Cugat.

Quin és el secret dels teus èxits?
M’agrada el que faig, tinc constàn-
cia i disciplina.

Quin és el teu proper repte im-
portant i com l’afrontes?
El Campionats d’Espanya, i els 
afronto amb moltes ganes d’asso-
lir bons resultats. Aquest any he 
pujat de categoria aleví a infantil 
i evidentment el nivell i l’exigència 
són molt més alts.

Pots compaginar bé estudis, 
temps lliure i entrenament?
De moment sí. Faig el 3r curs 
d’ESO i amb els estudis i l’entre-
nament els puc compaginar. El col-
legi m’ha convalidat l’esport i així 
disposo també de més temps per 
poder estudiar.

Et vols dedicar més endavant pro-
fessionalment a la natació?
M’agradaria arribar el més lluny pos-
sible i amb el temps es veurà, però 
sí que m´agradaria. Tot i això, vull 
cursar una carrera universitària que 
m’ajudi a assegurar el meu futur.

Paula Padilla

> En plena concentració.

Quina edat tens?
Tinc catorze anys.

Quines són les teves últimes fites 
esportives?
Vaig quedar tercera d’Espanya en 
la modalitat individual sprint i 
quarta amb l’equip femení durant 

el Campionat d’Espanya d’Orienta-
ció a Granada celebrat entre el 5 i 
el 8 de maig. Actualment estic llui-
tant per fer podi a la lliga Catalana.

Ens pots explicar breument en 
què consisteixen les curses d’ori-
entació?
Les curses d’orientació són un es-
port camp a través que consisteix 
en trobar un seguit de balises, “fi-
tes”, amb l’única ajuda d’un mapa i 
una brúixola. Hi ha diverses moda-
litats com ara l’sprint, el rogaining, 
l’ultrallarga i la mitja distància i 
moltes més.

Com les vas descobrir?
Alguna vegada havia vist pel poble 
balises penjades en un arbre o al 
costat d’una font i estava intrigada 
sobre el perquè d’aquesta mena de 
fanalets que són les fites. Més tard 
a l’escola van proposar les curses 
d’orientació com a extraescolar, 
classes que impartia el professor 
d’Educació Física i que, a més, és 
membre de l’equip gironí d’orien-
tació, els Aligots. Actualment tant 
jo com la meva família practiquem 
aquest esport.

Per què t’agraden?
M’agraden perquè no només es 
tracta de córrer, sinó també d’in-
terpretar bé el mapa i el terreny, 
cosa que requereix més concentra-
ció que una cursa normal. A part, 
també m’agrada molt el compa-
nyerisme que hi ha tant entre com-
panys/es, rivals i entrenadors/es.

Quines creus que són les teves 
virtuts i habilitats corrent?
Tinc companys/es corredors amb 
millor forma física que jo. El meu 
punt fort és el tècnic. Coordinar la 
velocitat amb la lectura del mapa 
és el que se’m dona millor i on gau-
deixo més. Evidentment tot és mi-
llorable.

- Quantes hores al dia o a la setma-
na t’entrenes? Amb quin club?
Entreno més o menys unes cinc-sis 
hores a la setmana, més o menys, 

tant si hi ha competició el cap de 
setmana com si no. Entreno amb 
el club gironí Aligots, amb un grup 
d’adolescents que volem millorar 
en tots els aspectes d’aquest es-
port i que cada dia que ens trobem 
hi treballem més animadament. A 
més a més, l’equip també organitza 
entrenaments oberts a tota la gent 
amb ganes de provar-ho.

Quin és el teu proper repte im-
portant i com l’afrontes?
De moment tinc la intenció de fer 
una bona posició, com més alta mi-
llor, en la Copa Catalana. Aquest 
any ens disputem la primera po-
sició amb una companya d’entre-
nament i anem molt igualades de 
punts. Un altre objectiu és classifi-
car-me pels Campionats d’Espanya 
de l’any que ve.

Pots compaginar bé estudis, 
temps lliure i entrenament?
A vegades sembla impossible po-
der fer els deures, entrenar i que 
encara et quedi una mica de temps 
per a tu, però en realitat només es 
tracta de no encantar-se i ser opti-
mista, i ja no costa tant posar-se a 
fer un treball per l’institut...

Et vols dedicar més endavant 
professionalment a les curses o a 
l’esport?
Sí, m’agradaria molt. Com que 
també m’agrada molt la biologia 
voldria estudiar alguna cosa que 
relacioni els dos conceptes, estil 
podologia, la locomoció en l’espor-
tista, traumatologia, etc.

> L’equip català va quedar quart en el 
Campionat d’Espanya. La Paula és la 
segona començant per l’esquerra.
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Premiats del 17è Ral·li fotogràfic
El divendres 7 d’octubre es van lliurar els premis del 17è Ral·li fotogràfic de Caldes de Malavella 
que es va celebrar el diumenge 2 d’octubre en el marc de la Fira de l’Aigua i del Benestar. Hi van 
participar 55 persones (42 adults i 9 juvenils) i els premiats van ser els següents:

Premi a la millor fotografia del 
tema 1 (categoria adults): Pere Au-
rich. Premi: 200 €. Patrocinat per 
la PGA Catalunya Resort.

Premi a la millor fotografia del 
tema 2 (categoria adults): Xavier 
Xaubet. Premi: 200 €. Patrocinat 
per Hotel Camiral.

Premi a la millor fotografia del 
tema 3 (categoria adults): Josep 
Lois. Premi: 200 €. Patrocinat per 
l’Ajuntament de Caldes.

Premi juvenil a la millor fotogra-
fia del tema a: Ariadna Giol. 
Premi: material fotogràfic per va-
lor de 50 €. Patrocinat per Copis-
teria Cassà.

Premi juvenil a la millor fotogra-
fia del tema B: Irene Oliveras. 
Premi: material fotogràfic per va-
lor de 50 €. Patrocinat per Copis-
teria Cassà.

Premi juvenil a la millor fotografia 
del tema C: Aniol Carreras. Pre-
mi: material fotogràfic per valor de 
50 €. Patrocinat per l’Ajuntament 
de Caldes.

7a Mostra d’art “3 de Caldes”

Gran acceptació de les visites teatralitzades

> La Mostra d’artistes caldencs «3 
de Caldes» va exposar, com cada 
any i coincidint amb la Fira de l’Ai-
gua, el treball de tres artistes de 
Caldes de Malavella. En aquests 

vam poder veure les obres d’Ama-
deu Fontán (pintura), Joaquim 
Encina (pintura) i Javier Sabio 
(pintura/dibuix). L’exposició, or-
ganitzada per l’Ajuntament amb 

la intenció de promoure la visibili-
tat dels artistes caldencs, va tenir 
molt bona acollida entre el públic. 
Després de 7 anys, de Mostra, con-
tinuem descobrint nous artistes!

> El quinzè aniversari de les visi-
tes teatralitzades ha estat un èxit 
ja que en totes les sessions es van 
esgotar les entrades, amb una 
mitjana d’unes 75 persones per 
sessió i un total de 600 persones.
L’èxit de convocatòria va fer que 
es prorrogués l’espectacle un dia 
més, l’1 d’octubre. “Els Guies 
Ufissials” (en Marc Ciurana com 
a Fonsu, la Mireia Peña com a 
Remei i la Sílvia Cadenet com a 
Swellen), van recórrer diversos 
indrets de Caldes tot explicant 

anècdotes i aspectes interessants 
de la història i patrimoni del nos-
tre municipi, tot amanit amb si-
tuacions còmiques que van fer les 
delícies del públic.

Enguany, com a novetat, es van 
visitar l’embotelladora i el Balne-
ari Vichy Catalan i es va recupe-
rar la visita als jardins de la Casa 
Pla i Deniel. Per segon any també 
s’han visitat les Termes Romanes 
després de la seva restauració i 
museïtzació. Acabada la sessió hi 
va haver un piscolabis. Seguint 

amb la dinàmica de les últimes 
temporades, les entrades van ser-
vir com a descompte del 10% en 
diversos comerços i establiments 
de Caldes de Malavella.

> Amadeu Fontán > Joaquim Encina

> Javier Sabio > D’esquerra a dreta, l’Alcalde, Salvador Balliu, Joaquim 
Encina, Amadeu Fontán, Javier Sabio i Josep Maria Solà, 
comissari de l’exposició.

Cal Ferrer de la Plaça
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Jornades europees del Patrimoni 
> Caldes de Malavella s’ha adherit un any més a les Jornades Europees 
del Patrimoni (JEP) i ha acollit fins a tres activitat. Per una banda, el 
dissabte 17 de setembre es van fer dues visites guiades independents 
als dos  Balneari de Caldes, el Prats i el Vichy Catalan. El diumenge 18 
es va fer com cada diumenge la visita turística guiada però en aques-
ta ocasió de forma gratuïta. Molts municipis i entitats de Catalunya 
aprofiten les JEP per organitzar activitats gratuïtes per a tots els pú-
blics amb l’objectiu de promoure el coneixement del ric patrimoni que 
tenim al nostre país.

Inici de curs a l’aula 
de Música i a l’aula 
de Teatre
> S’ha iniciat un nou curs en el Ser-
vei d’Ensenyament Musical de Cal-
des  (SEMC). Novament, la respos-
ta ha estat molt positiva per la qual 
cosa l’Ajuntament continuarà apos-
tant-hi. Per altra banda, a l’octubre 
han començat l’Aula de Teatre amb 
un curs adreçat a nenes i nens de 6 a 
12 anys i un altre per a joves a partir 
de 12 anys. Esperem que d’aquestes 
fornades en sorgeixin uns bons ar-
tistes!

Glopets d’estiu
> L’Àrea de Cultura ha programat 
novament un ampli ventall d’ac-
tivitats culturals per aquest estiu 
passat: Parlem dels concerts de la 
Biblioteca i de les Termes Roma-
nes, del cinema al carrer, d’espec-
tacles infantils, un taller d’escrip-
tura, una vinoteca i la presentació 
d’un llibre. A més, com en altres 
anys, hem procurat programar ac-
tuacions amb artistes de Caldes de 
Malavella. Ha estat el cas dels con-
certs de Van de Nit (14 d’agost) i de 
Black Station (4 de setembre).
Esperem que les activitats hagin 
estat del vostre grat.

s’acaben les obres Castell de 
Caldes
> Les obres del Castell de Caldes s’han acabat. Ha estat una obra com-
plicada i feta amb molta cura per la singularitat de l’edifici. L’aparició de 
restes romanes va endarrerir-les però ha permès deixar al descobert uns 
interessants murs romans. La remodelació permetrà allotjar l’equip d’ar-
queòlegs que treballa cada
any al jaciment del Camp dels Ninots. A la planta baixa hi haurà una ex-
posició centrada en el “Món Termal” a Caldes de Malavella, amb explica-
cions sobre el vulcanisme, l’aigua termal, els balnearis... Està projectada 
per l’IPHES i serà una infraestructura turística i de promoció econòmica 
de primer ordre per Caldes.

Joventut per Núria Riuró

el nou Pla local de Joventut 2016 – 2019 de Caldes

aquest document s’ha re-
dactat gràcies a un pro-
cés participatiu amb el 
col·lectiu jove i diferents 

agents socioeducatius del munici-
pi. El procés s’ha caracteritzat per 
portar a terme dues Taules de Jo-
ves on s’han treballat els diferents 
eixos (cohesió social i equilibri ter-
ritorial, educació i formació, tre-
ball, habitatge, salut, cultura i oci 
i participació) i les propostes de 
programes i projectes. També, s’ha 
creat un qüestionari que els joves 
han respost amb preguntes rela-
cionades amb la seva vida diària. 
Per últim, s’han fet entrevistes 
a diferents agent socioeduca-
tius, des dels professionals del SIN 
Caldes, la infermera del programa 
Salut i Escola, tècnics de l’Ajunta-
ment i de Serveis Socials. 

Gràcies a aquest procés parti-
cipatiu i el treball tècnic i polític, 
s’ha analitzat la situació dels 
joves al poble, extraient les con-

clusions pertinents de cadascun 
dels eixos. A través d’aquesta diag-
nosi, s’han establert els d’objectius 
a assolir durant els propers anys 
i els programes amb els quals es 
portaran a terme. També es defi-
neixen els recursos necessaris per 
la implementació d’aquest pla i els 
mecanismes d’avaluació.

Les propostes d’actuació es ca-
racteritzen, en primer lloc, per 
seguir amb les accions que ac-
tualment funcionen (el Punt 
d’Informació Juvenil, el programa 
de dinamització juvenil, el Servei 
d’Orientació Laboral, les forma-
cions, els projectes de la Brigada 
Jove, el Reforç Educatiu, el JAN, 
les col·laboracions amb festes i 
fires, etc.), les accions millora-
des que en els últims anys s’han 
replantejat però que encara cal 
consolidar (l’Educació de Carrer, la 
Participació a l’Aula al SIN Caldes, 
el Consell de Dones, la implemen-
tació dels programes de Garantia 

Juvenil, els tallers d’hàbits salu-
dables, la dinamització de l’Skate-
park, el Treball Mancomunat, etc.) 
i finalment, aquelles accions noves 
que es proposen en aquest pla (el 
Pati Obert, el Centre Obert, l’Aula 
d’Adults, el Projecte de Desenvolu-
pament Comunitari, el Disseny del 
Pla Educatiu d’Entorn, el projecte 
d’Horts Urbans, el disseny del Pro-
tocol per la prevenció de consum 
de substàncies nocives, el Club de 
Lectura Juvenil, l’Espai difusor de 
joves artistes i la Participació Ciu-
tadana).

Volem que el Pla Local de Joven-
tut 2016 – 2019 sigui pràctic i doni 
resposta a totes les necessitats del 
col·lectiu jove, i des de l’Àrea de 
Joventut treballarem perquè s’im-
plementin les accions dissenyades. 
Agraïm molt la col·laboració de ca-
dascuna de les persones que hi ha 
participat!
“Tot està per fer i tot és possible”
(Miquel Martí i Pol). 

Des de Joventut, tenim l’orgull d’anunciar·vos que aquest any s’ha dissenyat el nou document marc 
de les polítiques de joventut del municipi, amb l’objectiu principal de treballar de forma integral amb 
el col·lectiu jove. El Pla Local té la intenció de ser el full de ruta de la regidoria de Joventut durant 
els propers 4 anys.

Club de lectura juvenil Preparació del Concert Jove 2016

La Brigada Jove 2016 (torn de juliol)

Casal J de Jove 2016
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per Mercè Barnadas i Marta FeliuBiblioteca

leCTuRa 
> Club de lectura. Del 27 al 29 
maig: viatge a Mallorca
Els clubs de lectura de la Biblioteca 
de Caldes i el de Salt vam aprofitar 
la commemoració de l’Any Llull 
per comentar el “Llibre d’Amic e 
Amat”, una col·lecció de màximes 
filosòfiques i morals que forma 
part de la que es considera la pri-
mera novel·la moderna: El llibre 
d’Evast e Blanquerna. Ho vam fer 
de la millor manera possible: pu-
jant a la muntanya on Ramon Llull 
es va il·luminar, a Randa (Mallor-
ca). Ens hi va acompanyar l’Albert 
Pijuan, autor d’una biografia sobre 
Llull que es publicarà aquest ma-
teix any i que presentarem a la bi-
blioteca. Ens vam allotjar a Búger, 
a la Fundació ACA, un espai de cre-
ació situat un lloc idíl·lic envoltat 
d’ametllers. Allà vam gaudir de la 
música electroacústica del compo-
sitor Antoni Caimari. Un viatge pel 
record.

> Grup de lectura cal Ferrer. 29 
juny: Christopher Morley. La 
llibreria ambulant. 
Una entretinguda història d’amor 
als llibres que va recomanar-nos 
la Cristina Vilarrasa, que també es 
va preparar la sessió. Esperem que 
vinguin moltes més lectures i que 
el grup es vagi consolidant.

> Paraula de Vi: maridatges en-
tre la lectura i el vi. 1 de juliol.
Fa cinc anys que les biblioteques 
gironines, amb el suport de la Di-
putació de Girona, organitzem vi-
noteques: lectures de poesia amb 
tast de vins. La nostra va ser la que 
va inaugurar l’activitat i ho vam vo-
ler celebrar amb els seus creadors: 
en Miquel Martín i l’Olga Cercós. 
El celler convidat era Empordàlia.

> Presentació de llibre: “Un riu 
als ulls del corb” de Josep Ma-
ria Capilla. 14 de juliol:
Josep Maria Capilla (Barcelona, 
1968) va passar els estius de la 
seva infantesa a Caldes. Ara viu a 
Xangai i la seva poesia és una mes-
cla de les dues cultures. Al seu lli-
bre hi trobem un poema dedicat a 
la Rambla d’en Rufí. És aquest:

> Club de Lectura Juvenil: Orgullo 
y prejuicio y zombis. 28 de juliol.
El llibre, inspirat amb l’obra de 
Jane Austen però ple de zombis, 
ens ha servit perquè aquest estiu 
decidíssim llegir l’original “Orgull 
i prejudici”, una novel·la consi-
derada un clàssic de la literatura 
universal. Aquesta doble lectura 

ens ha fet veure clarament la infi-
nita distància literària que existeix 
entre els dos llibres. El dia de la 
trobada l’Ona ens va portar uns in-
creïbles dits de zombi per berenar. 
Boníssims.

esCRIPTuRa
> Taller d’escriptura creativa 
amb Núria Martí Constans- Ju-
liol 2016.
Els dijous de juliol els vam dedicar a 
la creació de relats breus sota el gui-
atge de l’escriptora Núria Martí. Un 
curs accelerat d’escriptura on  tot-
hom qui va voler va veure publicat 
el seu relat al diari digital Maresme, 
una cosa que fa molta il·lusió. El 
curs se’ns va fer curt i tenim previst 
repetir-lo i, potser, afegir-hi sessi-
ons. Si us interessa, estigueu al cas. 
Anirem informant-ne des dels nos-
tres espais virtuals.

dIBuIX
> Trobada d’Urban Sketchers: 
Dibuixem Caldes de Malavella. 
30 de juliol.
Més de 30 sketchers van compartir 
espais amb els participants del con-
curs de pintura ràpida en un matí 
on el poble es va omplir d’artistes 

Què hem fet a la Biblioteca? 

NOTÍCIES - RECOMANACIÓ BIBILIOTECA

Recomanació de cinema per Marta Feliu

WONG, Kar-Wai.  Deseando amar.  2000.

al Hong Kong de 1962, un home que s’acaba de mudar a un bloc 
de pisos amb la seva dona coneix la seva veïna, que també s’hi 
acaba de mudar amb el seu marit. No tardarà en sorgir l’amis-
tat entre aquests dos nous veïns però, davant la sospita que els 

respectius cònjuges s’entenen entre ells, prendran la difícil decisió de no 
deixar-se emportar pels sentiments que han començat a sentir l’un per 
l’altre i a no ser iguals, així, a les seves infidels parelles. 

Però no és en realitat la història 
que ens explica el que fa tan reco-
manable aquesta pel·lícula, sinó 
sobretot la manera que té de fer-
ho és el seu ritme; són els passa-
dissos i estances estrets i petits 
mal il·luminats sempre amb llum 
artificial, com un reflex de l’opres-
sió que viuen els protagonistes; 
són fins i tot els pots que fan servir 
per anar a comprar tallarines...

Entre els molts premis aconse-
guits per Deseando amar, trobem 
el César com a millor pel·lícula 
estrangera el 2001 i, l’any 2000, 
el premi com a millor actor (Tony 
Chiu Wai Leung) al Festival de 
Cannes. 

que immortalitzaven els racons de 
Caldes en els seus dibuixos i pintu-
res. Uns dibuixos que guardem es-
canejats per a una futura exposició.

esPeCTaCles INFaNTIls
> “Jazz, Soul i Rock & Roll” amb 
Alehop! 7 de juliol.
L’evolució de la música des del jazz 
al rock  explicada de manera diver-
tida i amb música en directe.

> Ximpàtic i els seus amics. Con-
tes amb kamishibai. 28 de juliol.
El segon conte de la col·lecció d’en 
Ximpàtic d’Ana Caillabet i Suani 
Armisen explicat amb el teatret 
japonès  kamichibai. Després taller 
de descoberta amb en David Riba. 
Hi col·labora la Fundació Mona. 
Històries senzilles i tallers sorpre-
nents que ens apropen al món dels 
simis i eduquen en el respecte i 
tracte digne cap als animals.

CONCeRTs
> Xavier Calvet. 15 de juliol.
El músic de Sant Feliu de Guíxols, 
cantant i guitarra del grup Bullit 
(que també us recomanem), va tocar 
en solitari les cançons del seu proper 
disc, encara no publicat. Un luxe de 
concert amb cançons inèdites que 
vam escoltar abans que ningú.

> Carla. 29 de juliol.
Bona collita de músics a Vic que 
nosaltres aprofitem tant com po-
dem. L’any passat amb Joana Ser-
rat i aquest any amb la seva ger-
mana Carla, a la bateria el tercer 
germà Toni, presentant el seu disc 
Night Thoughts (Sones 2016) en 
un concert on els temes es van de-
senvolupar absorbents i hipnòtics.

Fe d’errades: A l’apartat de la Biblio-
teca, a la pàgina 37 de l’últim Aquae 
(54), la signatura correcta del text 
d’homenatge a Joan Vendrell és «Es-
teve Vendrell i Ciurana».
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serveis socials per Equip de Serveis Socials de Caldes de Malavella

Càritas es trasllada a un nou 
local cedit per l’ajuntament
Càritas de Caldes s’ha traslla·
dat aquest estiu de l’antic Ajun·
tament a un nou local situat al 
carrer Rosselló llogat per l’Ajun·
tament i que ha cedit a l’entitat 
caldenca. 

el canvi d’ubicació suposa 
una millora important en 
la logística ja que permet 
a Càritas tenir un espai de 

magatzem i un altre on presentar 
els productes disponibles de la set-
mana. Els usuaris d’aquesta ma-
nera poden recórrer els prestatges 
i triar els productes que més ne-
cessiten com si estiguessin en una 
botiga (abans s’enduien un lot pre-
parat prèviament per Càritas que 
era igual per a tothom). A més, a la 
primera planta hi ha una sala ha-
bilitada com a arxiu i una altra que 
es preveu utilitzar com a aula de 
formació. Serà una formació adre-
çada als usuaris que finançaran 
els mateixos aportant una quota 
econòmica. Alguns dels temes que 
l’associació té previst tractar són la 
cuina i l’estalvi energètic, la repara-
ció de petites avaries, la compren-
sió de les factures domèstiques, 
entre altres. 

Càritas de Caldes obté els ali-
ments a través dels Bancs d’ali-
ments, de la Fira d’Oportunitats, 

del Gran Recapte d’aliments, de 
les aportacions de l’Espiga Solidà-
ria, de donacions de supermercats, 
de particulars i de compres que fa 
la mateixa associació. També rep 
subvencions per part de l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella i de la 
Diputació de Girona a través d’un 
conveni amb el Consell Comarcal 
de la Selva.

L’entitat compta actualment 
amb l’ajut de 8 voluntaris que ate-
nen i acompanyen els usuaris (44 
famílies aquest estiu) quan arriben 
al local. Si voleu col·laborar amb 
l’entitat, podeu contactar-hi a tra-
vés del telèfon 652818831 o del 
correu caldes@caritasgirona.cat.

Per altra banda, les persones que 
tinguin dificultats econòmiques es 
poden adreçar als Serveis Socials 
de l’Ajuntament des d’on es valora-
rà cada cas i s’estudiarà la possibi-
litat de fer ús el servei que ofereix 
Càritas així com les condicions (C. 
Vall-llobera s/n, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 2; 972 47 04 04 / ser-
veissocials@caldesdemalavella.cat. 

L’Ajuntament de Caldes de Ma-
lavella pretén amb aquest lloguer 
oferir un espai apropiat per l’ac-
tivitat benèfica que desenvolupa 
Càritas de Caldes tot esperant la 
creació a mitjà termini d’un espai 
municipal destinat a entitats. Des 
d’aquí agraïm la seva tasca.

el seRveI 
d’INTeRMedIaCIó eN 
MaTèRIa d’HaBITaTGe 
de Caldes de 
Malavella

En els darrers anys, moltes 
famílies han perdut el seu ha-
bitatge i d’altres el veuen peri-
llar fruit de la crisi econòmica i 
financera de llarga durada que 
ha afectat directament a mol-
tes persones. 

Per aquest motiu s’ha iniciat 
a Caldes de Malavella un pro-
jecte per tal de crear una borsa 
de pisos buits i poder-los desti-
nar al lloguer social. L’Ajunta-
ment ha contractat un servei 
d’habitatge a la fundació Ser.Gi 
que treballa amb coordinació 
directa amb els Serveis Socials 
de Caldes de Malavella.

Si tens un pis buit i has pen-
sat en posar-lo de lloguer, des 
de la fundació SerGi et donem 
la possibilitat de fer-ho amb les 
màximes garanties possibles i 
alhora ajudant les famílies amb 
més dificultats a poder accedir 
a un lloguer d’acord amb les 
seves possibilitats. La creació 
d’aquesta borsa de pisos buits 
ens permetrà donar respos-
ta a aquesta demanda social, 
oferint mesures que permetin 
assegurar el cobrament del 
lloguer social al propietari i 
també facilitant l’accés a l’habi-
tatge a aquelles persones amb 
més dificultats. 

No ho dubtis més i posa’t en 
contacte amb nosaltres, t’ofe-
rirem diverses modalitats de 
lloguer i t’ajudarem en les ges-
tions administratives de forma 
gratuïta.

Per qualsevol dubte, truca’ns 
al telèfon del Servei d’Inter-
mediació en matèria d’Habi-
tatge de Caldes de Malavella: 
682527117.

ORGANITZA: COL·LABORA:

Més informació i inscripcions
O�cina de turisme i promoció 

de Caldes de Malavella
Tel. 972 48 01 03

promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
www.visitcaldes.cat

I a més a més
10,00 h a 14,00 h:  
Fira-mercat dels diumenges. 
Plaça de l’Antic Ajuntament 
11,00 h:  
Visita turística guiada. Preu: 3€. 
Punt de sortida: O�cina de turisme.

turismecaldes @Turisme_Caldes Visit_Caldes

-�ra d’oportunitats-

de 10 a 14h al parc de la sardana

ca
ld

es 
de malavella

D
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ensenyament

>  Un any més, la llar dóna la ben-
vinguda als infants i a les seves fa-
mílies. De moment estem molt 
contentes de com està anant 
l’adaptació. Evidentment que s’es-
colten plors, és habitual en aquest 
procés. Hem de tenir en compte 
que per la majoria dels infants és la 
primera vegada que se separen de 
les seves famílies i es relacionen 
amb altres nens i adults que són 
totalment desconeguts per ells.
Durant l’adaptació, les emocions 

estan a flor de pell i cada nen/a les 
expressa de diferent manera. El 
paper de l’educadora és estar al seu 
costat i respectar-li la manera com 
expressa les seves emocions. Posa-
rem uns petits exemples de com ho 
portem a terme:
- Davant l’infant que plora i es 
deixa consolar l’acaronem, l’abra-
cem...
- Si per contra, no vol el nostre con-
tacte, encara no ens té prou confi-
ança, llavors li respectarem el seu 

espai i esperarem el moment que 
ell decideixi acostar-se a nosaltres.
- I amb els més extravertits, com-
partim jocs i rialles.
És un procés on la família, les edu-
cadores però sobretot els infants 
necessiten temps per crear un 
lligam afectiu i acomodar-se a la 
nova situació. No és una tasca fà-
cil, cal paciència i esforç però a poc 
a poc anem fent camí cap a la mi-
llor recompensa: l’alegria de tots 
els infants.

>  Tots els pares volem el millor 
per als nostres fills. Per això, des 
de l’AMPA tenim un nou projecte 
educatiu: incorporar la llengua an-
glesa. A causa del debat actual so-
bre quan és el millor moment d’in-
corporar la llengua anglesa a 
l’educació, hem contrastat l’opinió 
amb dues grans professionals en 
l’àmbit educatiu.

Per una banda, la psicòloga Jès-
sica Sánchez Montilla opina que 
“l’aprenentatge del llenguatge no 
és realment una cosa que el nen 
fa; és quelcom que li passa al nen 
que es troba en un ambient ade-
quat, ens deia Chomsky. Fen refe-
rència a aquesta capacitat innata 
que tenim els éssers humans per 
aprendre idiomes sense cap es-
forç durant la infància, ja que 
sabem que durant les etapes pri-
merenques es comencen a crear 
connexions sinàptiques en el nos-
tre cervell que ens permetrà comu-
nicar-nos en el futur, a diferència 
de l’aprenentatge en l’adultesa el 
qual requereix constància i esforç. 
Per tant, incorporar la llengua 
anglesa en els infants en una 

proposta molt interessant ja 
que no requereix dificultats pels 
nens/es i és necessària ja que cada 
cop hi ha més demanada com a una 
competència imprescindible en la 
nostra societat, especialment de 
cara al món laboral.  De fet, ens ho 
podríem prendre com a una inver-
sió de futur ja que, a més conei-
xements, millor cultura i, per tant, 
millors professionals.”

Per altra banda, la directora de 
l’Escola Bressol Querubí de Girona, 
Georgina Socias, ens ha descrit la 
filosofia que segueixen a la seva llar 
d’infants:

“A la nostra escola bressol pen-
sem que és important dedicar un 
mínim d’una hora a la setmana a 
fer una activitat totalment en an-
glès, basada en jocs, titelles, can-
çons i contes adaptats a l’edat de 
cada infant. Des dels 3 mesos 
fins als 3 anys, cada setmana es-
colten l’anglès, es familiaritzen en 
la seva fonètica i acaben el curs de 
P2 entenent algunes frases curtes i 
dient algunes paraules, sabent-ne 
el significat.

Creiem i sabem que si els infants 

tenen un primer contacte amb l’an-
glès a la llar, a primària tindran una 
millor inclusió de la llengua. És a 
dir, estaran molt més preparats. 

Els nens/es tenen una capacitat 
natural per absorbir el llenguatge 
parlat del seu entorn mitjançant 
escoltes repetides i reforç positiu, 
això fa que puguin aprendre an-
glès amb la mateixa facilitat que 
aprenen la seva llengua materna. 
Els nens/s’aprendran de mane-
ra natural i divertida, i sempre 
amb la motivació com a motor 
principal.

El nostre objectiu no és que 
aprenguin una nova llengua, sinó 
fer una activitat diferent i divertida 
totalment en anglès però, a més, 
estan aprenent els sons i signi-
ficats en el millor moment i amb 
una mestra nativa.

Els continguts que treballem en 
anglès tenen en compte els inte-
ressos, experiències i l’entorn més 
proper dels nens/es d’aquestes 
edats. De manera natural i espon-
tània, anirem introduint l’idioma 
mitjançant jocs, titelles, contes, 
cançons... 

Hola a tothom

learn english

llar d’ Infants “Els Ninots”

aMPa de la  llar d’ Infants “Els Ninots” www.llarinfants.caldesdemalavella.cat 

Ja ha arribat el setembre i, 
amb ell, la tornada a la ru-
tina per molts de nosaltres.

Comencem un nou curs 
i ho fem amb molta il·lusió i 
amb moltes ganes de continuar 
acompanyant els nostres infants 
durant un any més en aquesta 
etapa tan bonica de les seves vi-
des.

Avui era dia de retrobament. Es 

podien veure moltes cares de feli-
citat i això, per nosaltres, és molt 
important. Tenien moltes ganes 
de tornar a veure els seus com-
panys i companyes, i poder-hi ju-
gar i parlar, i explicar-se coses que 
han passat durant l’estiu. També 
preguntaven pels mestres, per sa-
ber si hi continuaven o si n’hi ha-
via de nous. I tot això en un espai 
concret, la nostra escola. 

Per alguns és una escola nova, 
per molts altres, ja coneguda. Es-
perem que per tots esdevingui la 
seva escola, una escola per gau-
dir, per jugar, per aprendre, per 
compartir i per estimar-la i recor-
dar-la.

Esperem que entre tots, famíli-
es, infants, mestres i la resta de la 
comunitat educativa, tinguem un 
molt bon inici de curs. 

Inici de curs! 
escola sant  esteve

Adaptació a P3
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escola Benaula

ala Benaula hem fet els 
nostres primers deu anys 
d’existència. De mica en 
mica, hem anat engegant 

projectes que anem consolidant i 
que van formant part del nostre 
currículum. 

Un dels primers projectes que 
vam dur a terme i amb el qual volem 
potenciar la lecto-escriptura dels 
nostres infants és la nostra Biblio-
teca Escolar. Amb aquest projecte 
volem estimular els nens i nenes a 
gaudir de la lectura, a saber buscar 
informació… Per aconseguir això 
ens calen programar moltes activi-
tats i molt variades: ens visiten es-
criptors de literatura infantil, mun-
tem una paradeta per Sant Jordi, 
fem préstec de llibres, participem a 
la revista municipal, l’Aquae, al con-
curs de Microliteratura del poble… 
volem destacar que la nostra biblio-
teca ha passat de no tenir cap llibre 
a tenir-ne més de tres mil. 

Una altra de les activitats progra-
mades, per  tercer any consecutiu, 
és l’edició digital de la nostra re-
vista escolar: “Benaula Express”. 
És una revista anual en la que hi 
participen els infants de tots els 
nivells i ens expliquen les seves ex-
periències, ens escriuen les seves 
produccions…  Aquest és l’enllaç 

per poder visualitzar la revista:                        
http://en.calameo.com/read/00443
1841959618380289?trackersource
=library

Trobem a faltar, però, poder-la 
editar i imprimir per tal de fer-la 
arribar a totes les famílies del cen-
tre, a les entitats del poble i a tots 

els nostres col·laboradors.
Però per aconseguir-ho ens cal 

la vostra ajuda econòmica anual, 
doncs els nostres recursos són molt 
limitats. S’ha donat la paradoxa que 
a mesura que l’escola anava crei-
xent, el pressupost anava minvant. 

Les aportacions econòmiques se-
gons l’espai que voleu que ocupi el 
vostre logo, poden ser: 

Podreu fer l’ingrés al nostre nú-
mero de compte de “La CAIXA”:   
ES85 2100 0190 5102 0014 9167

Anotant el concepte: Revista 
“Benaula Express” i el nom del vos-
tre comerç, empresa… Ens podeu 
enviar el vostre logo al correu elec-
trònic del centre:  ceiplabenaula@
xtec.cat i així el podrem adjuntar a 
la revista.

Us donem les gràcies per enda-
vant!  

a la Benaula necessitem patrocinadors per a la revista escolar!!!

>  Comencem un nou curs, aquest 
any sense entrebancs. Tot al seu 
lloc, l’escola els mestres, les aules, 
els llibres, les extraescolars…
Com cada estiu, la comissió de llibres 
ha treballat de valent perquè tots els 
alumnes tinguessin els seus llibres a 
la seva taula el primer dia de curs. 

El tema de les extraescolars era un 
tema que teníem pendent de quadrar 

amb l’inici del curs. Doncs bé, aquest 
curs podem dir que ho hem aconse-
guit. Des de ben aviat us hem pogut 
presentar la graella d’extraescolars 
perquè poguéssiu  combinar-ho amb 
altres activitats com música, bàs-
quet, futbol, hoquei, etc…

L’AMPA també ha treballat durant 
l’estiu per poder oferir als usuaris de 
menjador, un servei d’activitats de 

lleure, molt demanat per les famílies.
A part d’aquestes novetats, te-

nim un bloc ben actualitzat on 
podeu trobar tota la informació i 
activitats de l’AMPA. 

Per finalitzar, afegim que, després 
de molts anys, vam poder tancar el 
curs 2015-2016 amb una festa de 
final de curs “com déu mana” i amb 
un sopar també “com déu mana” .

Comença un nou curs

aMPa de la  Benaula

a l’institut, hem comen-
çat el curs. Un comen-
çament especial, perquè 
ens hem traslladat als 

nous mòduls i perquè hem iniciat 
una etapa amb un nou Projecte de 
Direcció.
No podem negar que ha estat un 
estiu complicat i que ha calgut un 
sobreesforç. Són temps difícils per 
a l’ensenyament públic i el cost de 
les retallades per a nosaltres ha 
estat molt gran. Comencem amb 
tres professors menys per atendre 
el mateix número d’alumnes que el 
curs passat. Ens sembla important 
explicar-ho. Ha estat difícil però 
hem tingut els suport de molta 
gent i això ens ha donat força i il-
lusió per tirar endavant.

Volem agrair al professorat –i de 
manera especial a la fins ara direc-
tora, Fina Felip– , al personal d’ad-
ministració i serveis, a l’AMPA, a 
l’Ajuntament –molt especialment 
a la Segona Tinent d’Alcalde, An-
gela Frigolé– el temps dedicat per-
què poguéssim començar el curs 
en bones condicions.

Mirem el solar on havíem estat 
fins ara i els records s’acumulen. 
Recordem els alumnes que ja han 
acabat i el professorat que hem tin-
gut al centre i que ara continuaran 
la seva feina a noves destinacions. 
Tots ells formen part del centre.

Sovint vénen a veure’ns exalum-
nes. Alguns per explicar-nos que 
finalment han acabat l’ESO i que 
ara s’adonen de la raó que teníem 
quan els dèiem que és important 
estudiar; d’altres, a explicar-nos 
que han trobat la seva primera 
feina, i molts per parlar-nos dels 
seus nous estudis a la universitat, 
a batxillerat o als cicles formatius. 
Recorden la seva etapa a l’institut 
de Caldes amb estima. I ens diuen 
que aquest continua sent el seu 
institut.

Mirem el solar i els records ens 
donen força. Mirem el solar i el 
projecte d’un nou edifici ens ani-
ma. Però, sobretot, són els alum-
nes que ara tenim als nous mò-
duls els que ens esperonen. Cada 
un d’ells és diferent, encara que 
tots s’assemblin a l’hora d’inten-
tar passar les classes de la manera 
més divertida possible (cosa que 
no sempre coincideix amb les nos-
tres expectatives), encara que tots 
es queixin si han d’estudiar massa 
a casa i perquè les estones de clas-
se són massa llargues i les estones 
de pati massa curtes.

Tots vénen amb més ganes de 
veure els amics que d’escoltar-nos 
a nosaltres. Tots són adolescents i 
ja sabeu que els adolescents tenen 
molta energia i... molta mandra. 
Moltes alegries i... moltes triste-

ses. Tots són adolescents i ja sabeu 
com els agrada anar a la contra. 
Contra els pares, contra els profes, 
contra el Madrid, contra el Barça... 
contra el món. Tots són diferents 
i tots són agraïts: perquè t’has 
après el seu nom de seguida, per-
què els has fet una broma, perquè 
ets amable amb ells, perquè fas 
les classes d’una manera amena, 
perquè ets coherent, perquè els es-
coltes... perquè veus que tots són 
diferents.

Tots necessiten ser únics. I tots 
ho són. I aquest és el gran repte de 
la nostra feina. I el gran atractiu. 
Que qui té molta facilitat pels es-
tudis aprengui a ser generós amb 
els companys. Que qui contesta 
sense pensar aprengui a esperar. 
Que qui li costa fer amics, no es-
tigui sol al pati. Que qui sap mol-
tes coses vulgui saber-ne més. Que 
tots es facin una mica més grans a 
l’institut. I que tots sentin que en 
formen part.

Comencem un nou curs i, com 
cada curs, comencem i continuem 
amb moltes petites i grans histò-
ries. Totes juntes són i continua-
ran sent la història de l’institut de 
Caldes.

Montse Mitjans
Directora Institut de Caldes de Mala-
vella

Nou curs, nova ubicació i nous projectes
ses de Caldes

Hem començat el Projecte 
d’Impuls per a la lectura. De 
11:15 a 11’45h “Silenci, estem 
llegint”.

Al pati, amb els amics i les amigues
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entitats de Caldes
associació de donants de sang
els TeIXITs,  uNa PaRT del 
BaNC de saNG I TeIXITs

El Banc de Sang i Teixits és l’empre-
sa pública del Departament de Salut 
de la Generalitat que té com a missió 
garantir l’abastament i el bon ús de la 
sang i teixits a Catalunya, essent el 
centre de referència en immunologia 
diagnòstica i de desenvolupament de 
teràpies avançades.

El Banc de Teixits processa, preser-
va, emmagatzema i distribueix teixits 
i derivats biològics de donants vius i 
morts per a usos clínics, garantint la 
màxima qualitat i seguretat per als 
pacients d’acord amb els estàndards 
nacionals i europeus. Processa tota 
mena de teixits tals com: ocular, mus-
cular, vàlvules cardíaques, artèries, 
pell, etc.

La donació de teixits és un acte al-
truista a través del qual una persona 
o la seva família manifesta la volun-
tat que a partir del moment de la seva 
mort, qualsevol part del seu cos o una 
concreta, pugui ser utilitzada per aju-

dar altres persones.
Per a molts donants i els seus fa-

miliars és reconfortant pensar que 
després de la mort es pot ajudar al-
tres persones per a les quals el tras-
plantament és l’única alternativa per 
continuar vivint o fer-ho amb millor 
qualitat.

La donació de teixits és menys po-
pular que la donació de sang o òrgans, 
però té una aplicabilitat major, atès 
que d’un donant de teixits se’n poden 
beneficiar més de 100 persones.

La donació de teixits es pot produir 
després d’una donació multi orgànica 
o bé quan es produeix la mort per una 
aturada cardiorespiratòria en un hos-
pital o clínica. Les característiques 
dels teixits permeten que es puguin 
obtenir fins a 24 hores després de la 
mort.

El cos es tracta sempre amb el 
màxim respecte i es reconstrueix de 
manera que es pugui seguir tot el 
procés funerari habitual. La donació 
no retarda els terminis per enterrar o 

incinerar el difunt.
Tothom és donant potencial, sem-

pre que en vida no s’hagi manifestat 
en contra de la donació. Les condi-
cions clíniques en el moment de la 
mort determinaran si els teixits són 
vàlids per al trasplantament. En el 
cas de menors d’edat i discapacitats, 
es respecta la voluntat de les perso-
nes que en tenen la pàtria potestat 
(Llei 30/1979).

A Catalunya, la donació de teixits 
és tan necessària com la de sang. 
Cada dia, 5 persones reben algun dels 
teixits que obté, processa i subminis-
tra el Banc de Sang i Teixits.

Si encara no n’ets, fes-te donant de 
sang. Fes-te donant de teixits o mi-
llor, comenta-ho amb la teva família. 

Joan Profitós 

>  Engegant motors....
Tot i que per a molts, a data d’avui 

parlar de Carnaval sembla fora de 
calendari, us informem que l’As-
sociació de Carnaval de Caldes de 
Malavella ja està de nou engresca-
da en el seu tercer projecte i en la 
construcció de la Carrossa 2017 que 
representarà el nostre poble en les 
Rues de Sant Feliu de Guíxols, Platja 

d’Aro, Llagostera... i alguna d’altra 
que sortirà pel camí.

Tanmateix, us recordem que la ter-
cera Rua de Carnaval de Caldes de 
Malavella es celebrarà el dissabte 4 
de març 2017. Per aquest motiu tor-
nem a fer una crida a tot caldenc@ que 
vulgui formar part d’aquest esdeveni-
ment, que contacti amb nosaltres.

S’hi pot participar de moltes ma-

neres, ja sigui desfilant amb amics 
formant alguna comparsa, ajudant 
com a voluntari el dia de la Rua, pa-
trocinant l’acte o els premis a canvi 
de publicitat, o aportant idees o pro-
jectes per tal que la nostra Rua sigui 
encara més gran.

Per a qualsevol consulta, con-
tacteu a través d’embarrakal-
dats@gmail.com o al 687980283.

embarrakaldats   @embarrakaldats  http://on.fb.me/1yd4tle
 687980283   embarrakaldats@gmail

Centre esplai sant esteve
>  Hola de nou! Com ha anat l’estiu? Segur que molt bé. 
Nosaltres no hem parat! Al començament, com sempre, 
vam estar molt enfeinats preparant les colònies. Uf! I és 
que aquest any, quines colònies! Els nostres infants van ser 
alumnes d’una escola de màgia al llarg d’una setmana i van 
aprendre a fer pocions, encanteris, a jugar el Quidditch i, 
fins i tot, van aturar les malifetes d’en Poldemort. Déu ni do 
quanta feina... Però aquí no s’acaba tot! 

I amb els nostres joves què? Doncs altre cop de ruta! 
Aquest cop, de Vallter a Queralbs, banyant-nos en aigües 
que podem dir que eren de tot menys termals. Fent 

amistat amb triops (busqueu, busqueu... i descobriu de 
quins animalons estem parlant) A nosaltres ens va costar 
molt saber què era el que ens acompanyava) i enemistat 
amb els cavalls (oh! És que nosaltres volíem compartir 
espai per poder acampar i semblava en canvi que els seus 
desitjos eren uns altres...).

Bé, doncs així ens hem entretingut aquest estiu i, 
després d’una petita pausa i ara que la calor ens comença 
a dir adéu, nosaltres arrenquem de nou amb la mateixa 
il·lusió de sempre de seguir compartint moments amb 
tots vosaltres. Què es courà aquest any? Quins nervis!

 

esplaisantesteve@gmail.com 

Xarxa de dones   Xarxadedones caldes  658672307

 xarxadedonesdecaldes@gmail.com 

>  En el present escrit us volem avançar el que tenim pre-
vist organitzar per aquest any el dia 25 de novembre, 
Dia contra la violència masclista. 

És una de les problemàtiques que més ens preocupa 
com a associació i, per tant, cada any aportem el nostre 
granet de sorra fent algun acte per sensibilitzar i consci-
enciar sobre aquesta xacra social. I ens preocupa perquè  
aquesta problemàtica, no varia, no veiem avenços signi-
ficatius de millora.   

Què és el que no fem o no fem prou bé per millo-
rar aquesta  situació?

Qüestions que ens hem de fer tots plegats, començant 
pels respectius governs i institucions que són els que te-
nen possibilitats de posar-hi els mitjans i els recursos ne-
cessaris,  i passant  per totes i tots  nosaltres, que de ben 
segur també podem fer més. 

Aquest any el dijous 17 de novembre, vindrà  a Cal-
des, a la Biblioteca municipal,  la Sònia Fuentes, i ens 
presentarà  el llibre que ha escrit: “Diario de una mujer 
maltratada”.  on ens explica la seva pròpia vivència. 

I el 25 de novembre, el dia contra  la violència de 
gènere, passarem el documental: “Comença en tu”, de 
la Marta Vergonyós, al Casino . 

Aquest documental  és un recull d’experiències d’un 
grup de dones afectades per la violència masclista, que 

treballen  de forma conjunta la sortida de la teranyina 
de la violència masclista a través de l’art com a forma de 
construir la resiliència. 

Ens  faran la presentació i ens acompanyaran en el de-
bat  dels  actes, les psicòlogues Ester Mas i Raquel Ruiz 
del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones ) de 
la Selva. 

Aquests actes estan organitzats conjuntament per l’As-
sociació Lola, la Biblioteca, l’Ajuntament de Caldes i la 
nostra Associació, la Xarxa de Dones. 

Us hi esperem!

 42          AQUAE · octubre 2016 octubre 2016  · AQUAE          43 



>  Qui ens ho havia de dir… A l’anteri-
or revista comentàvem que ja havíem 
començat la temporada i ara ja diem 
que l’estem acabant. Passa ràpid, el 
temps! Però no ens lamentarem i ex-
plicarem per quins territoris hem por-
tat el nom i la cultura del poble de Cal-
des. Aquesta temporada vam creure 
que seria bo deixar l’empremta calden-
ca a pobles de fora de les terres gironi-
nes i així ho vam fer (i ho estem fent).

Al mes de juny vam anar a El Pont 
de Vilomara i vam celebrar la revetlla 
de Sant Joan. Al juliol, a Premià de 

Dalt i Rubí. També vam fer una sor-
tida de cap de setmana a Andorra, ja 
que teníem trobada a Sant Julià de 
Lòria el cap de setmana del 30 i 31 
de juliol. Va servir per fer convivència 
entre nosaltres, conèixer-nos més i 
fer pinya tots plegats. Per repetir!

I amb l’agost va arribar la Festa 
Major. D’aquí només us podem dir: 
moltes gràcies! Com cada any, esteu al 
peu del canó, esperant als gegants per 
poder-los seguir i passar-ho d’allò més 
bé. Sou un públic molt fidel i ens sen-
tim molt acompanyats amb vosaltres. 

Encara amb la ressaca de festa ma-
jor a sobre, vam anar a Maçanet de la 
Selva i a Roses, on vam fer una cer-
cavila curteta, curteta… de “només” 
tres hores. Ja al setembre, després 
de fer la tradicional botifarrada, vam 
anar a Anglès i Vilobí. 

Ens queden unes quantes cercavi-
les per fer. Aviat tindrem la Vila Ge-
gantera a l’Estartit i les sortides de 
Santa Coloma de Farners, Cassà de la 
Selva, Vilablareix, Roda de Ter i Llo-
ret de Mar (segurament, quan surti la 
revista, n’haurem fet una bona part).

>  FesTa d’esTIu al llaC del 
CIGNe

Un altre any més, el 22,23 i 24 
de juliol passat van celebrar-se les 
festes del Llac del Cigne. Un cop 
més, volem donar les gracies a tot-
hom per la seva ajuda i per la seva 
assistència. Hem pogut gaudir de 
moltes activitats ja consolidades 
com el futbol per als nens i nenes 
del dissabte al matí, amb molts par-
ticipants. Agraïm la presència de 

les regidores Gemna Alsina i Àngela 
Frigolé en l’entrega de trofeus.

Al mateix dia a la tarda van conti-
nuar un torneig de futbol. Agraïm al 
senyor Pifa la dedicació que hi posa 
en la organització. Sense ell no es po-
dria realitzar. A més a mes, agraïm la 
presència en l’entrega de trofeus, un 
any més, al senyor Alcalde de Caldes 
de Malavella, Salvador Balliu.

També vam realitzar jocs infan-
tils (inflables i manualitats) amb 

una participació de gent considera-
ble, tot perquè en poguessin gaudir 
els nens i les nenes. A la cloenda de 
les activitats vam gaudir d’una vet-
llada amb música i una botifarrada.

Diumenge vam fer un especta-
cle de màgia amb molta gent, i per 
cloure la festa, una gran festa d’es-
cuma. Agraïm a tothom la seva pre-
sència i donem les gràcies per l’aju-
da rebuda.

Moltes gràcies i fins l’any que ve.

Colla Gegantera de Caldes

Junta del llac del Cigne

  @gegantscaldesM  gegantscaldesdemalavella
www.gegantscaldesdemalavella.cat   gegantscaldes@gmail.com

Cercavila a Caldes Trobada gegantera a maçanet de la Selva Trobada gegantera a Roses

>  A l’Associació de gent de la tercera 
edat Casa Rosa continuem amb el 
nostre ritme d’activitats que mante-
nim al llarg de l’any. Repassant algu-
na de les que hem fet últimament, us 
destaquem que el dia 17 de juny vam 
celebrar el dinar del soci. Vam dema-
nar un euro per persona solidari que 
vam voler destinar a la Fundació On-
colliga a Caldes de Malavella, una en-
titat de creació recent que dóna aten-
ció i assessora als malalts de càncer. 
En total vam recaptar 250 euros que 
vam lliurar a la Fundació.
El 28 de juny vam celebrar una ani-
mada revetlla de Sant Pere amb una 
plaça de l’Aigua plena que feia goig. 
Com cada Onze de setembre, la nos-
tra entitat va celebrar un dinar i ball 
de germanor al Pavelló polivalent. 
Quan escrivim aquestes línies encara 
ha d’arribar la Fira de l’Aigua. Nos-
altres hi aportarem el nostre granet 
de sorra organitzant una xocolatada 
com fem també en altres fires i ac-

tivitats populars del municipi. És la 
nostra manera de col·laborar-hi. 
Apuntant cap al futur, a la nostra 
agenda tenim marcat el divendres 
4 de novembre ja que organitzarem 
una castanyada a la Casa Rosa i fa-
rem ball amenitzat per Leo i Rosa 
Mari. 
Us recordem que com a activitats re-

gulars, cada diumenge a partir de les 
5 de la tarda celebrem ball a la Sala 
Annexa de la Casa Rosa. En el mateix 
espai, cada divendres fem un bingo 
de 5 a 7 de la tarda i, per últim, cada 
divendres de final de mes preparem 
un ball-berenar. Us esperem a les 
nostres activitats. Hi sereu benvin-
guts!

ass. gent de la 3a edat “Casa Rosa”
972 47 02 87   casarosacaldes@gmail.com
casarosacaldes.blogspot.com.es  

>  Traspunt teatre és una companyia 
de teatre fundada a Caldes de Mala-
vella fa més de 50 anys. Actualment, 
té 11 membres actius que permeten 
seguir mantenint una activitat con-
tínua a la companyia, amb la prepa-
ració d’una obra de teatre cada any/
dos anys. En els darrers quatre anys, 
per exemple, s’han preparat les co-
mèdies: “El millor dependent del 
món”, “Diner negre” i “Els Colo-
mins”, totes estrenades en el trans-
curs de la nostra Festa Major. Lúlti-
ma obra, “Els Colomins”, encara es 
podrà tornar a veure a Caldes el pro-
per diumenge 6 de novembre a les 
19,00h amb preus molt populars 
perquè tothom que no l’hagi vista 
encara (o que vulgui repetir), s’acosti 
al teatre de Caldes per veure-la.

Traspunt és una companyia ama-
teur de teatre sense afany de lucre i 
té com a uns dels seus motius funda-
cionals el de promoure les arts escè-
niques a la nostra vila. És una com-

panyia oberta a tothom que estigui 
interessat en el món del teatre, sigui 
jove o gran, amb experiència o sen-
se, vulgui actuar o ajudar-nos amb el 
vestuari, escenografia o llums. Tot-
hom hi és benvingut. Si t’interessa el 
teatre i vols unir-te a nosaltres, tens 
qualsevol pregunta o proposta de 
cara al futur, escriu-nos al següent 
correu electrònic: traspuntcaldes@
gmail.com

Un altre objectiu de Traspunt és 
també el de promocionar el nom de 

la nostra vila més enllà de Caldes 
per la qual cosa, si creus que podrí-
em portar “Els Colomins” a alguna 
altra banda, envia’ns un correu i ho 
estudiarem. Si creus que tens un 
text de teatre que pot encaixar amb 
Traspunt, envia’l i ens el mirarem. Si 
penses que hauríem de fer una obra 
concreta, explica’ns-ho. Sovint els 
millors projectes apareixen de la for-
ma més inesperada. Així que fes ser-
vir el correu i explica’ns que et passa 
pel cap. T’esperem!

Traspunt Teatre
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>  QUI SOM: Una entitat sense ànim 
de lucre, creada per famílies afecta-
des per persones amb La Síndrome 
d’Asperger i Autisme.
QUÈ VOLEM: Reconeixement del 
dret a una educació normalitzada i 
adaptada a les necessitats dels nos-
tres fills. Juntament amb la detenció 
i el diagnòstic precoç que permeti 
l’atenció primària i continuada dins 
l’àmbit de la sanitat. 
QUÈ FEM: Treballar pel reconeixement 
de les necessitats educatives especials 

dels alumnes amb la neurodiversitat i la 
inserció laboral dels afectats. 
El 4 de març varem presentar al Ca-
sino de Caldes l’Associació AUGER 
com a nova entitat del poble, amb la 
col·laboració de la Xarxa de Dones de 
Caldes de Malavella i amb el suport 
del nostre Ajuntament. Va haver-hi 
una bona acollida per part del pú-
blic que hi va assistir, a qui donem 
les gràcies pel seu interès. A la taula 
podem veure els encarregats de pre-
sentar l’Associació. D’esquerra a dre-

ta, en Joaquim Bosch i Planella, tre-
sorer de l’associació; la Maria Mercè 
Manera i Oller, presidenta; la Maria 
Isabel Reig i Montero, regidora de 
Serveis Socials i l’Aina Bosch i Mane-
ra, secretaria de l’associació).
Atenció! Podeu participar i gaudir 
de les activitats, classes i tallers ben 
diversificats que començarem a ofe-
rir l’últim dissabte de cada mes, als 
matins, a partir del mes d’octubre. Es 
concretarà hora i lloc de cada activi-
tat a l’agenda mensual del BIM. 

associació auger

les úlTIMes CaMPaNyes de 
l’assOCIaCIó
L’Associació de Comerç i Serveis 
té per objectiu promoure i dina-
mitzar el comerç local, un sector 
econòmic que aporta molts llocs 
de treball, genera riquesa i dóna 
vida a Caldes de Malavella. Si els 
caldencs comprem i consumim al 
nostre municipi contribuïm a què els 
diners es quedin aquí i afavorim que 
hi hagi més riquesa i es generin nous 
llocs de treball. A part d’això, ens be-
neficiem d’avantatges diversos. En 
definitiva, tothom hi surt guanyant. 
Per això estem decidits a reforçar 
el vincle entre comerços - serveis i 
compradors. Les últimes accions que 
hem fet en aquest sentit i les que fa-
rem són: 

CaMPaNyes 
- Festa Major: sorteig de 1.000 € 
entre les persones que havien fet 
compres en comerços i serveis del 

nostre municipi al llarg de la primera 
meitat de l’any. 
- Festa de la Malavella: sorteig  de 
figuretes de la Malavella.
- Festa de Sant Joan: sorteig de co-
ques i en la propera.
- Fira de l’Aigua s’hi hauran sorte-
jat 3 pernils.
- Gastrosolidari: també dins la Fira 
de l’Aigua. Els restaurants caldencs 
adherits hauran elaborat un menú 
«gastrosolidari» que generarà un 
euro per a la iniciativa de la Creu 
Roja «Cap nen sense joguina». La 
recaptació es complementarà amb 
l’aportació econòmica de l’Obra Soci-
al «La Caixa».
Val a dir que en tots els casos, els 
premis consisteixen en productes o 
serveis comprats en establiments de 
Caldes de Malavella.

alTRes aCTuaCIONs
Altres iniciatives que es fan des de fa 
temps són la Guia comercial, de la 

qual es farà una nova edició propera-
ment, i la Targeta comerç, que permet 
comprar i acumular diners per a poste-
riors compres i a més, ofereix descomp-
tes i promocions que podeu consultar a 
www.tmés.com (amb accent).

Totes les accions esmentades comp-
ten amb el suport de la Federació de 
Comerç de la Selva i de l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella.

Si sou una botiga o oferiu un servei, 
informeu-vos dels avantatges de for-
mar part de l’Associació. I si sou con-
sumidors, comproveu els avantatges 
que suposa comprar a Caldes de Ma-
lavella!: www.caldescomercial.com 
/ info@caldescomercial.com

associació de Comerç i serveis   @caldescomercial  /caldes.comercial
www.caldescomercial.com

Club Patinatge artístic Caldes
>   Aquesta temporada està essent 
tot un èxit. L’Arnau Guasch i la Laura 
Casanovas es van classificar pel cam-
pionat de Catalunya cadet i junior 
respectivament. La Maria Rojo, la 
Ivet Alcalà i l’Emma Pous han passat 
certificat i la Nayma Céspedes, la 
Ruth Solano i la Laia Gutierrez han 
passat Iniciació C. La Noa Cuestas va 
quedar en una molt bona 8a posició 
en el campionat de preliminar patu-
fets i l’Anna Perea, 7a en el campio-

nat preliminar de les baldufes. En la 
prova d’accés al trofeu d’iniciacions, 
L’Emma Pous va quedar en 3a posi-
ció i la Ivet Alcalà, 4a en la categoria 
certificat, classificant-se totes dues 
per la següent fase classificatòria.

Aprofitem per recordar-vos que la 
matrícula encara està oberta. Si vo-
leu començar a patinar veniu els di-
lluns de 17 a 18h o dijous, de 17:30 
a 18.30h.

608 93 84 12
www.patinatgecaldes.com    info@patinatgecaldes.com

Club  Patí Caldes
vOls Que el Teu FIll PaTINI I CO-
NeGuI el MóN de l’HOQueI?
El Club Patí Caldes  comença aquesta 
temporada  amb molta il·lusió  i moltes 
ganes de competir. El nou staff tècnic 
té un nou coordinador, Cristian Càliz, 
un amant de l’hoquei que ha jugat i ha 
coordinat molts equips d’hoquei a Ca-
talunya i a l’Estat espanyol. A més de 
ser coordinador, exercirà aquesta tem-
porada d’entrenador de 2a Catalana, 
l’hoquei de màxim nivell i de gran es-
pectacularitat que podrem veure a Cal-
des de Malavella aquesta temporada.

El nou entrenador dels juvenils és 
Miguel Ángel González Poblete, del 
que s’espera que sigui un revulsiu en 
aquesta important categoria. 

Pel que fa a l’equip dels benjamins, 
la responsabilitat tècnica està a mans 
de l’Adrià Codina, jugador de 2a. Ca-
talana, amb molta veterania dins el 
món del hoquei.

Finalment, l’Escoleta és  la base del 
Club Patí Caldes, sobre la que fem 
una crida als pares per tal que tots els 
nens que ho vulguin, puguin provar 
aquest esport. Des del club aportem 

tot el material i abans de res els ense-
nyem a patinar. Fem  grups tant a l’es-
cola Sant Esteve com a La Benaula. La 
Carme  Malagelada, en Xevi Castelló 
i en Pablo López són els responsables 
de l’Escola de Patí.

Aquest any també disposem d’un 
programa específic per als porters 
dels 3 equips, a càrrec de Miguel Án-
gel Gozález Poblete. Molta sort a tots!

Facebook:  Club Patí Caldes, on 
pengem totes les fotos dels jugadors 
en competició.

Web: www.clubpaticaldes.cat 

www.clubpaticaldes.cat

Part de les plantilles de l’Escoleta i Benjamins Juvenils i 2a. Catalana
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Futbol sala Caldes de Malavella
>  Hola a tots i totes, ja estem de nou aquí. Durant aquests 
dies han passat moltes coses al nostre club. Comencem:
El dia 2 de juliol vam celebrar el torneig de Futbol Sala 
Caldes de Malavella, amb vuit equips participants. L’equip 
guanyador va ser El Boton (Barcelona) que va derrotar a 
la final al New Team (Caldes de Malavella) per un resultat 
ajustadíssim de 4-3. Volem agrair a tots el equips el bon 
comportament durant tot el torneig ja que no hi va haver 
cap tipus d’aldarull. També agraïm a la gent que va col-
laborar amb nosaltres a l’hora d’organitzar tot el torneig. I 
per últim, a l’Ajuntament pel seu suport.
D’altra banda, el dia 22 d’agost vam començar els entrena-
ments. Aquí també volem agrair a l’Ajuntament ja que aquest 
any podem entrenar i jugar al polivalent. A més a més, te-
nim la novetat que aquest any tenim un altre equip sènior 
que jugarà a Segona Territorial Catalana. Aquest equip està 
pensat per formar joves que en un futur puguin pujar al pri-
mer equip. Tanmateix, ens han ofert diversos nens de 12 a 
15 anys per fer equip. De moment aquest any no ens ha estat 
possible fer-ho, però ho intentarem en anys propers.

El resultats de pretemporada dels nostres equips es:
Futbol Sala Caldes De Malavella A
FS Hostalriquenc 6 – FSCM A 5, jugat el 3 de setembre.
FS Mont-ras 2 – FSCM A 3, Jugat el dia 17 de setembre.

Futbol Sala Caldes De Malavella B
FSCM B 3 – FS Lloret Esportiu B 1
Blanda 5 – FSCM B 4

El cap de setmana del 24-25 de setembre comencen les 
lligues. Us convidem a tots a venir al polivalent a donar 
suport als nostres dos equips.
Per finalitzar volem agrair la col·laboració dels nostres 
patrocinadors ja que sense ells no podríem tenir aquest 
projecte.
1,2,3 Caldes!

fscaldesdemalavella@hotmail.com  
www.fscaldes.com   fscaldes@gmail.com

Club excursionista
>  En el trimestre estiuenc passat, calo-
rós com pocs, hem realitzat una dese-
na de sortides, des del nivell del mar 
fins als 3.015m del Besiberri Nord,  
hem fet banys nocturns a la platja de 
Castell, esmorzars a Terra Negra per la 
Diada, bicicletades ecològiques, curses 
tècniques com la de la Malavella i d’al-

tres més de festa major com la de Sant 
Maurici. Molts quilòmetres de planer, 
de baixada i de pujada, des d’occident a 
l’Alta Ribagorça fins al punt més orien-
tal de Cadaqués. Hem travessat fronte-
res d’alta muntanya i i fins i tot un vol 
en helicòpter no programat per da-
munt dels llacs de Carançà! 

L’últim trimestre de l’any promet, 
amb noves propostes que us faran 
descobrir amb uns altres ulls el terri-
tori, aquell que va més enllà del sofà 
de casa. No deixeu passar la progra-
mació que trobareu al web:
http://www.caldesdemalavella.cat/
clubexcursionista/

www.caldesdemalavella.cat/clubexcursionista
c.excur.caldesmalavella@gmail.com

Buscant el pas menys humit per creuar la riera de Cogolls

Foto de grup a la serra de Bufadors
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Com estalviar en la factura de llum i gas? 

Coneguem 
l’Àrea d’Esports  

AQUAERevista Municipal de Caldes de Malavella

Núm 45 - Febrer 2014

La màgia dels Tres Reis arriba a Caldes 

Entrevista a les tres geriones caldenques Repàs de les activitats de Nadal, Reis, Marató i altres actes benè�cs

aNuNCIa’T a l’aQuae a PaRTIR de 15€!
Si vols fer publicitat entre els caldencs, arriba una nova ma-
nera d’anunciar-te, molt econòmica i eficaç! Si et dones a 
conèixer a través de l’Aquae tindràs els següents avantatges:

- És un mitjà gratuït
- Té una tirada de 1.700 exemplars
- Arriba a bona part de les llars de Caldes
- Té unes tarifes molt econòmiques, a l’abast de tothom

Si ets una empresa, un comerç, una indústria, un professio-
nal... anuncia’t a la revista municipal de Caldes de Malavella. 
És la millor manera de publicitar-te!
Informa-te’n a l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
(972 47 00 05).

Un miler de mariners 
italians a Caldes durant 
6 mesos del 1944
Pàg 20

AQUAE
Revista Municipal de CALDES DE MALAVELLANÚM 52 - DESEMBRE 2015

Inaugurades 
les obres de les 

Termes Romanes
Entra en funcionament 
l’esperat nou edifici de 
l’Escola La Benaula
Pàg 10

L’Abans, amb més de 
1.000 fotos antigues de 
Caldes, ja a la venda
Pàg 14

Entrevista a Joan-Lluís 
Lluís i Mònica Boixader, 
escriptors i traductors
Pàg 27

Aquae52Novembre.indd   1 25/11/15   21:52

Caldes recupera la 
publicació republicana 
Sense Cridar
Pàg 25

AQUAE
Revista Municipal de CALDES DE MALAVELLANúmero 53 - Març 2016

La nova Benaula 
i el nou camp 
de futbol, una 

realitat

L’Skatepark, un 
projecte dels joves, ja 
en funcionament
Pàg 12

Fotos del Carnaval 2016, 
de Nadal, del JAN i altres 
actvitats recents
Pàg 18

Caldencs d’interès: 
Josep Maria Puig i 
Lluís Mascaró
Pàg 28

Aquae53Març.indd   1 8/3/16   10:39
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Catalunya sota els Reis de la Casa de Borbó (1)
Durant els regnats de Felip V 
i dels seus fills Ferran VI (1746·
1759) i Carles III (1759·1788), Cata·
lunya va començar a treballar en 
la seva reconstitució econòmica. 

sembla que cal situar al vol-
tant del 1726 l’inici del redre-
çament. En aquesta tasca la 

burgesia i la menestralia tingueren 
un lloc cap davanter. La burgesia 
entra aleshores a ésser un element 
director de la vida de Catalunya.

La pau i les reformes dels regnats 
de Ferran VI i Carles III van afavo-
rir el ressorgiment econòmic, es-
pecialment la concessió que Carles 
III va fer a Barcelona i altres ports 
catalans de comerciar directament 
amb Amèrica (1778).

A partir d’aquest moment molts 
milers de catalans van a Amèrica 
i s’hi instal·len permanentment, o 
hi resideixen un temps i retornen 
després a llur país amb els cabals 
acumulats en uns anys de dur tre-
ball. Anteriorment a aquesta data, 
aprofitant autoritzacions o circum-
stàncies excepcionals, alguns cata-
lans havien dut a terme a Amèrica 
activitats dignes d’esment, com 
Jaume Orpí, fundador de la Barce-
lona de Veneçuela (1637), com els 
caputxins catalans evangelitzadors 
de la Guaiana (des de vers 1661), 
com la de Gaspar de Portolà i fra 
Ginebró Serra que, amb un nom-
brós grup de soldats, mariners i 
frares catalans i mallorquins, van 
colonitzar i evangelitzar l’Alta Ca-
lifòrnia (des del 1769), i com la del 
mallorquí Joan Perés, que el 1773 
o 1774 va navegar fins als confins 
meridionals d’Alaska, on després 
(1790-1795) actuarien els catalans 
Alberni i Súria.

També van afavorir el ressorgi-
ment econòmic les expedicions 

contra Alger per tal d’extingir la 
pirateria barbaresca, tasca en què 
es va distingir l’almirall mallorquí 
Antoni Barceló, i la creació de la 
Junta de Comerç (1758 i definiti-
vament el 1763) i de les Societats 
Econòmiques d’Amics del País.

D’altra banda, la cultura va rebre 
impuls amb la fundació de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres (1729), 
de la de Ciències Naturals i Arts 
(1770) i de la de Medicina pràc-
tica (1786); amb la de les Escoles 
de la Junta de Comerç (Escoles de 
Nàutica i de nobles Arts), i amb la 
fundació del Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, creat el 1760 pel gran ci-
rurgià Pere Virgili, qui ja havia fun-
dat el de Cadis (1749), i realçat per 
una altra gran figura de la nostra 
cirurgia, Antoni Gimbernat, que hi 
fou professor i que va fundar el Col-
legi de cirurgia de Madrid (1787). 
Entre els metges també destaquen 
les figures de Gaspar Casal, que va 
ha pogut ser proclamat com  «el 
valor mèdic més ferm de la centú-
ria a Espanya»; Salvà i Campillo, 
un dels primers propugnadors de 
la vacuna a la Península, i el me-
norquí Mateu Orfila, que, després 

d’estudiar a València i a Barcelona 
va passar a França, on arribà a ser 
degà de la Facultat de Medicina de 
París. Entre els químics va obtenir 
fama europea Francesc Carbonell; 
i semblantment va obtenir-ne, en-
tre els astrònoms i físics, el rosse-
llonès Francesc Aragó, establert a 
la capital francesa.

La mateixa universitat de Cervera, 
malgrat els seus orígens de venjan-
ça i de càstig, fogar únic com fou 
de cultura universitària a Catalu-
nya, comptant des dels inicis amb 
alguns mestres molt ben selecci-
onats, que li van comunicar una 
ràpida creixença, va aconseguir, 
cap a mitjan segle XVIII, un nivell 
molt digne de respecte. Són els 
decennis centrals presidits per la 
venerable figura del vicecanceller 
Josep Finestres. Després Cervera 
decaigué, anquilosada. L’expulsió 
dels jesuïtes, decretada per Car-
les III (1767), privant-la d’alguns 
dels seus mestres, en fou una de 
les causes. I al final del segle XVIII 
Barcelona comença a mostrar la 
seva voluntat de rescatar la Uni-
versitat perduda, cosa que no va 
poder aconseguir fins l’any 1842. 

per Ramon Torrent i LogroñoHistòria de Catalunya

La Universitat de Cervera

per Antoni Mas i Bou a Punt de solfa

Històries de la rambla

Mare de Déu, la que ens 
ha caigut a sobre! vaig 
pensar. I és que l’Albert 
s’acabava de presentar 

com el nou regent del bar que fa 
cantó amb la Rambla i el carrer de 
les Absis Romanes, just al davant 
de casa meva. Amb aquella fila que 
feia l’arrendatari, tot duia a pensar 
que l’ambient que es respiraria al 
bar, i a la terrassa del davant, seria 
d’allò més apropiat per acabar amb 
la paciència dels veïns en qüestió 
de quatre dies.

Però, ves per on, i per gran ale-
gria meva, l’Albert va fer bona la 
dita que les aparences enganyen i 
aquelles nefastes prediccions va-
ren anar en orris en un tancar i 
obrir d’ulls. Tant ell com la Cristi-
na, la seva dona, es varen mostrar 
summament amables. El noi reco-
manava, per activa i per passiva, 
que no dubtéssim a queixar-nos si 
l’ambient del bar ens causava cap 
molèstia i, de seguida, es va oferir 
per a qualsevol qüestió en què po-
gués ajudar els veïns. Tant és així, 
que sovint m’agafava encàrrecs en 
la meva absència, em vigilava la 
casa i, en certa ocasió, fins i tot em 
va venir a reparar una porta que 
tancava malament.

Pel que fa a l’establiment, el res-
pecte dels horaris establerts era 
escrupolós i la clientela es compor-
tava amb un civisme exemplar, fins 
al punt que, lluny de molestar-me, 
resulta que em feien sentir acom-
panyat.

Però tot reflexionant sobre la sort 
que havia tingut, em va assaltar un 
dubte terrible: Veja’m si, contrà-
riament al que temia, resulta que 
era jo qui els molestava a ells? No 
oblidem que em passo moltes ho-
res tocant el piano i que, entre les 

obres de concert, vaig alternant di-
ferents estudis que no són precisa-
ment gaire agradables d’escoltar... 
Per sortir de dubtes, un bon dia em 
vaig presentar a la terrassa del bar 
per demanar, tant a l’amo com a la 
concurrència, si els molestava tanta 
estona de sentir música. 

I quina no va ser la meva sorpre-
sa quan em varen contestar que es-
tigués tranquil, que el so del piano 
els resultava molt agradable i que, 
fins i tot, estaria bé que d’en tant 
en tant obrís la finestra perquè així 
em podrien escoltar millor. 

Però la cirereta del pastís per ce-
lebrar la convivència a un costat i 
l’altre de la Rambla, la varen col-
locar els mateixos clients del bar un 
dia que jo assajava amb la soprano 
Indira. Resulta que en acabar de 
cantar un popular fragment d’una 
de les espectaculars òperes de Puc-
cini, la concurrència va esclatar en 
fervorosos aplaudiments, entre els 
quals es va poder escoltar fins i tot 
algun “bravo”. Fet que es va repetir 

en unes quantes ocasions més.
Fa uns mesos, vaig pensar que 

aquesta amable convivència se’n 
podria anar a fer punyetes quan, 
amb motiu d’haver estat pares per 
segona vegada, l’Albert i la Cristina 
varen traspassar el bar. Se’n va fer 
càrrec l’Ariadna, l’Ari, com l’ano-
menem col·loquialment. Però la 
nova arrendatària també va man-
tenir la mateixa filosofia que l’an-
terior. I així, al començament de 
la Rambla, les tertúlies del bar, els 
cants de la soprano i les notes del 
piano, seguiren en la més absoluta 
harmonia. Tanmateix, vaig acabar 
fent meva la popular reivindicació 
de l’admirat Sabina: Que no me cier-
ren el bar de la esquina.

Però, malauradament, ningú la 
va escoltar. Fa quatre dies el bar va 
tancar i, segons diuen, de manera 
definitiva. Només de pensar que 
ara el meu públic improvisat es li-
mitarà als esporàdics passavolants 
de la Rambla, se’m va escapar una 
exclamació d’enuig: «Recolons!»

El dia que vaig conèixer l’Albert em va caure l’ànima als peus. Anava amb samarreta imperi i calces 
curtes, amb la qual cosa quedaven al descobert la munió de tatuatges que li cobrien pràcticament 
tot el cos. 

Cantó i cantó de La Rambla
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Catalunya posa en marxa l’actualització del 
calendari de vacunacions sistemàtiquesa

Consells de salut per l’ Equip Infermeria Cap de Caldes de Malavella

e l gener passat, la Comissió 
de Salut Pública del Consell 
Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut va apro-

var un nou calendari comú de va-
cunacions, que es proposa posar 
en marxa a l’Estat a l’inici de 2017, 
encara que algunes comunitats au-
tònomes el poden aplicar durant el 
2016, com és el cas de . Catalunya.

L’actual calendari vacunal de Ca-
talunya és el catorzè i preveu la 
protecció contra les malalties pro-
duïdes per quinze microorganismes 
diferents en les diferents etapes de 
la vida, incloent-hi també l’adulta.

Les vacunes a Catalunya, com a 
la resta de l’Estat, no són obligatò-
ries. Les incloses al calendari vacu-
nal s’administren gratuïtament (el 
cost de les vacunes és assumit per 
la Generalitat). Parlem de més de 
3,2 milions de dosis de vacunes a 
més d’1,5 milions de persones, als 
més de 1.200 centres vacunals. El 
calendari inclou les vacunes més 
adequades en el moment més adi-
ent. Són les que eviten les malalti-
es més freqüents i/o greus, les que 
són més efectives i segures, i les 
més adients per al nostre entorn.

El nou calendari suposa un rea-
justament de les dates i de les dosis 
d’algunes vacunes i la incorporació 
de la vacuna contra el pneumococ 
(antipneumocòccica conjugada) i 
contra la varicel·la a la primera in-
fància, fins ara no incloses. L’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) ha pres aquesta decisió 
seguint la recomanació del seu 
Consell Assessor de Vacunacions. 
 
> Revisió global del calendari i 
reajustament de dosis i dates
La vacuna hexavalent, que fins ara 
s’administrava als 2, 4 i 6 mesos 

d’edat, passa a administrar-se als 
2, 4 i 11 mesos. Als infants vacu-
nats amb la nova pauta ja no els cal 
rebre la pentavalent als 18 mesos.

> Inclusió de les vacunes contra 
el pneumococ i la varicel·la
La vacuna contra el pneumococ 
s’inclou al calendari per adminis-
trar-la als 2, 4 i 11 mesos d’edat, 
seguint les pautes acordades pel 
Consell Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salut, mentre que 
la vacuna contra la varicel·la s’ad-
ministra als 15 mesos i als 3 anys i 
es manté per als nens d’11-12 anys 
si no han patit la malaltia o prèvia-
ment no n’han estat vacunats.

> Vacunació contra la poliomie-
litis als 6 anys
La vacuna DTPa-PI (contra la diftè-
ria, el tètanus i la tos ferina i injec-
table contra la poliomielitis) s’ad-
ministrarà quan els infants que 
inicien les noves pautes tinguin 6 
anys en el moment en què estigui 
disponible a l’àmbit estatal. 

> Canvis a les pautes de la va-
cuna triple vírica, contra el 
meningococ C, l’hepatitis A i el 
pneumococ per a adults
La triple vírica (contra el xaram-

pió, la rubèola i la parotiditis) s’ad-
ministra als 12 mesos, com fins 
ara, però la seva segona dosi queda 
fixada per als 3 anys d’edat. 

Pel que fa a les dosis de la vacuna 
contra el meningococ C conjuga-
da, que s’administrava als 2, 6 i 15 
mesos, ara s’administra als 4 i als 
12 mesos, i es manté la dels 11-12 
anys. I la dosi de la vacuna contra 
l’hepatitis A, que s’administrava 
als 12 mesos, ara s’administra als 
15 mesos. La vacuna pentavalent 
desapareix del calendari de vacu-
nacions perquè s’ha observat que 
amb les tres dosis de l’hexavalent 
ja no és necessària.

I finalment, un altre dels canvis 
afecta la vacuna antipneumocòcci-
ca 23-valent, que ara s’administra 
a partir dels 65 anys. 

Amb les vacunes incloses al calen-
dari cada any es prevenen milers de 
casos de malalties a Catalunya, com 
ho demostra la taula comparativa 
1984-2015, que evidencia el pati-
ment associat a aquestes malalties 
que s’evita i els costos sanitaris i so-
cials que impliquen.

equip d’Infermeria del CaP 
Caldes de Malavella
CaP Gerard Masllorens

S’hi incorporen dues vacunes a la primera infància (contra el pneumococ i la varicel·la) i contempla el reajus·
tament de les dates i dosis d’algunes altres. Les vacunes Les vacunes tenen un paper clau en la salut pública.

MalalTIa CasOs (1984) CasOs (2015)

Diftèria 0 1

Tos ferina 5.745 3.435

Xarampió 2.229 7

Tètanus 22 0

Poliomielitis 0 0

Rubèola congènita 0 0

Parotiditis 20.576 435

Rubèola 8.168 1

Tètanus neonatal 0 0

Total 36.740 3.879

La utilització de les plantes amb 
finalitats terapèutiques és ben 
coneguda ja des de l’antiguitat. 
Actuen de forma eficaç en la 
prevenció i tractament de la ma·
laltia i en el manteniment i recu·
peració de la salut. 

els components de les plan-
tes medicinals s’utilitzen 
en l’elaboració de medica-
ments ja que aporten prin-

cipis actius i propietats curatives. 
Els principis actius són substànci-
es que exerceixen un efecte farma-
cològic sobre els organismes vius, 
sintetitzats per les plantes a través 
de la reacció química que es produ-
eix quan s’absorbeixen substàncies 
inorgàniques com l’aigua i el diòxid 
de carboni per formar glucosa i 
midó, combinats amb substàncies 
minerals.

L’acció medicinal de les plantes es 
desenvolupa a nivell global i poli-
valent sobre l’organisme, amb una 
major tolerància que els fàrmacs. 
Per això ofereixen la possibilitat 
de poder-se administrar durant un 
període de temps de llarga durada, 
ajuden a reforçar les defenses de 
l’organisme, per la qual cosa com-
pleixen una útil funció preventiva.

Les infusions i tisanes són begu-
des que s’aconsegueixen en bullir 
determinades combinacions d’her-
bes o espècies en aigua.

A la dietètica tenim diferents com-
binacions d’herbes segons la fun-
ció per millorar de manera natural 
obtenint efectes beneficiosos per a 
la salut.

Els preparats de diverses herbes es 
presenten en bossetes classificades 
d’acord amb la seva funció:

> Dietes i aprimament: Cua de 
cavall, Dent de lleó, Estigmes de 
blat de moro, Arenària.
> Depuratives: Cua de cavall, Car-

xofa, Card marià, Boldo.
> Circulatòries: Vinya vermella, 
Castanyer d’índies, Galzeran.
> Relaxants: Til·la, Passionera, 
Taronja, Espígol, Melissa.
> Digestives: Fonoll, Regalèssia, 
Anís verd, Menta, Melissa.
> Expectorants: Farigola, Euca-
liptus, Malva blanca. 
> Defenses: Equinàcia, Pau d’arc, 
Menta, Saüc, Malva.
> Pedres ronyons: Herba pedrera, 
Arenària, vara d’or, cua de cavall.
Inflamació intestinal: Plantatge, 
sàlvia, camamilla. 

Totes aquestes són fórmules crea-
des per mi, per la seva gran siner-
gia, efectivitat i sabor que aconse-
llo a la botiga. A més, tinc un gran 
assortiment en dispensadors en 
calaixos de fusta i pots de vidre i 
en bosses petites per fer més bar-
reges que desitgeu i que aconsello 
en cada cas personalitzat.

També de la mateixa manera tro-
bareu molts tes, espècies i condi-
ments alimentaris.

Si veniu a la dietètica de Caldes, us 
atendré aconsellant-vos amb molt 
de gust. 
 Núria arrufat Gallardo

Patrocinat per Dietètica de CaldesTeràpies Naturals

Infusions i tisanes d’herbes i plantes medicinals
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Patrocinat per Farmàcia Folch

els complements alimentosos

eCOvITal aRTICulaCIONs
És un complement alimentós, a base 
desulfats de glucosamina i condroi-
tina, MSM, bambú, zinc i minerals, 
que ajuda al benestar de les articula-
cions, a la remineralització del car-
tílag, i afavoreix la regeneració del 
teixit connectiu de les articulacions. 
Està recomanat per a la prevenció de 
problemes articulars a partir de 40 
anys i per a persones que practiquen 
esport, ja que ajuda a reduir la infla-
mació i el dolor de les articulacions 
de forma natural.

eCOvITal CalMaNT
És ideal per aquells moments en 
què necessitem relaxar una mica el 
ritme del nostre dia a dia, calmar 
els nervis i l’ansietat diürna, afa-
vorir la conciliació de la son o aju-
dar a relaxar la musculatura llisa. 
Està compost per la barreja de tres 
plantes naturals: la valeriana aju-
da a mantenir la relaxació mental 
i física i el benestar i a promoure 
la son d’inici i a mantenir una son 
natural durant la nit;  La passiflo-
ra ajuda a induir la son i el descans 
tranquil; i la rosella de Califòrnia 
ajuda en casos d’insomni i ansie-
tat nerviosa alterada, i contribueix 
a la relaxació òptima i millora la 
qualitat de la son natural i ajuda a 
suportar amb calma l’estrès.

eCOvITal MaGNesI
Formulat a base de 6 sals de mag-
nesi, d’origen natural combinades 
amb vitamina B6 i taurina. Està 
recomanat per complementar 
les dietes pobres en magnesi, col-
laborar en l’aportació de magnesi 
en persones amb elevada activitat 
mental, ajudar a l’activitat neuro-
muscular i afavorir l’aportació de 
magnesi a esportistes.

eCOvITal ResPITus
Aquest xarop protegeix la muco-
sa i calma la tos tant d’adults com 
de nens (majors de 4 anys) creant 
una pel·lícula amb “efecte barrera”. 
Especialment formulat per rea-
litzar una acció antisèptica, anti-
espasmòdica i expectorant a base 
de substàncies vegetals com el pi, 
la farigola, l’eucaliptus, entre d’al-
tres. És útil tant en cas de tos seca 
com productiva.

eCOvITal sIsTeMa 
dIGesTIu I sIsTeMa 
dIGesTIu INFaNTIl
És un complement que conté tres 
tipus de probiòtics que ajuden al 
manteniment de la salut intestinal 
i ajuden a repoblar els microorga-
nismes que habiten en el nostre 
intestí. Estan  recomanats per mi-
llorar el trànsit intestinal, infecci-
ons d’orina, candidiasis, diarrea i 
restrenyiment. Els probiòtics aju-
den a augmentar les defenses, a re-
poblar la flora intestinal destruïda 
pels microorganismes perillosos i 
antibiòtics, causants dels desequi-
libris, i solucionar els problemes 
digestius. A més, són molt útils per 
viatges i desplaçament.

eCOvITal TeNsCOl
Formulat a base d’all envellit, cel-
lulosa, estearat de magnesi i silici 
d’origen vegetal. Gràcies a les propie-
tats de l’all maximitzades, ens apor-
ta una sèrie de beneficis pel nostre 
organisme a nivell cardiovascular i 
ajuda a disminuir els nivells de coles-
terol o hipertensió arterial. 

eCOvITal vITalITaT
Formulat a base d’NADH (CO-E1) 
en forma reduïda, ajuda a propor-
cionar energia a tot el cos ja que 

afavoreix la producció d’energia cel-
lular. Està recomanat per disminuir 
la fatiga mental i/o física, per a es-
portistes que realitzen competici-
ons d’alt nivell i situacions d’estrès 
com exàmens, viatges, etc.

eCOvITal vITaMINa C
És un complement a base de vita-
mina C, extracte de tè verd i bio-
perina. La vitamina C intervé en el 
funcionament normal del sistema 
immunitari, contribueix a la pro-
tecció de les cèl·lules davant del 
dany oxidatiu (envelliment) i aju-
da a disminuir el cansament i la fa-
tiga. La bioperina ajuda a facilitar 
l’absorció intestinal afavorint la 
biodisponibilitat.

Recomanat per a persones que te-
nen un dèficit de vitamina C per-
què ajuda a la millor absorció del 
ferro, contribueix al bon funcio-
nament del sistema immunitari i 
disminueix el cansament. També 
s’aconsella en situacions quotidi-
anes com èpoques de més feina, 
períodes d’estrès i/o cansament o 
pels mesos més freds, i també és 
molt beneficiós per a persones es-
portistes ja que contraresta l’efecte 
oxidatiu de l’esport.  

FaRMàCIa FRaNCesC FOlCH 
RuBau

C/ Santa Maria, 28
17455 Caldes de Malavella

Tel. i fax: 972 47 27 94
www.grupfolch.com

Consells Farmacèutics

A la nostra farmàcia trobaràs una gamma exclusiva de complements alimentosos que poden ser una opció 
molt bona per la prevenció de moltes malalties, evitar l’envelliment del cos, proporcionar a l’organisme 
substàncies o nutrients necessaris que pot ser que no s’estiguin incloent dins de la nostra dieta normal.

les temudes paparres

les paparres són paràsits he-
matòfags, que vol dir que 
s’alimenten de sang. Però 
aquest no és el principal 

problema que ocasionen ja que, 
a no ser que la parasitosi sigui 
molt intensa, la vida del gos no 
corre perill. Aquests paràsits ac-
tuen com a vectors, és 
a dir transmeten nom-
broses malalties que 
també podem agafar 
els humans.  A part de 
la febre hemorràgica, 
poden transmetre la 
tularèmia, l’erlichiosi, 
l’anaplasmosi, la babesiosi, la febre 
botonosa mediterrània, la febre de 
les muntanyes rocoses, la malaltia 
de Lyme... Aquestes malalties són 
provocades per virus, bacteris o 
protozous que viatgen dins la pa-
parra i s’alliberen en el moment de 
xuclar la sang.

TIPus
Parlem una mica de les paparres: 
n’hi ha dues famílies principals: 
Argasidae (paparres toves) i Ixodi-
dae (paparres dures). 
Les Ixodidae (dures) són les més 
importants perquè són les princi-
pals transmissores de malalties i 
són les que agafen els gossos i els 
gats (també els de Caldes!). N’hi ha 
3 de diferents: la Ixodes, la Rhipi-
cephalus i la Dermacentor.  Es di-
uen paparres dures 
perquè presenten 
una placa dura 
a la part 

dorsal. Les podem veure petites i 
dures, inflades per haver ingerit 
sang (normalment femelles)... Ge-
neralment viuen al camp, en zones 
de bardissa i pugen per les potes 
dels animals per enganxar-se i xu-
clar.  Amb l’acte d’ingerir sang és 
quan poden reproduir-se i fer les 

mudes (ou, larva, nim-
fa i adult). Tothom que 
tingui gossos o gats 
n’haurà vist alguna ve-
gada i si no, és que te-
niu molta sort!

CONTROl I PRe-
veNCIó:
Us donarem algunes recomanaci-
ons per enxampar-les el més aviat 
possible i evitar que el nostre ani-
mal pateixi algun contagi.

> Detecció
Les paparres solen fixar-se a la 
zona de les orelles, les celles i les 
aixelles, que són zones on el gos no 
pot arribar-hi amb la llengua. Però 
si l’animal és de pèl llarg, com que 
es poden amagar millor, les podem 
trobar a qualsevol part del cos. Així 
que una recomanació és explorar 
el gos visualment per 
aquestes zones o bé 
palpar amb els dits bo-
nyets tipus berruga.

> Eliminar-les
I si en trobem, què hem 
de fer? És important 
eliminar les paparres 
el més aviat possible 
perquè així disminueixen les pos-
sibilitats de contagi de malalties. 
El més recomanable és aplicar un 
producte acaricida que les eradica-

rà i evitarà que n’agafi de noves. Si 
n’hi ha poques, després d’aplicar el 
producte es poden extreure de for-
ma manual. Aquí hi ha molta con-
trovèrsia de si es poden arrancar i 
de com fer-ho.
Nosaltres ho fem directament amb 
els dits, però es poden utilitzar 
pinces o altres objectes. La tècnica 
és senzilla: s’ha d’estirar la paparra 
fort, agafant-la per la base, el més 
avall possible, per no trencar-la i 
deixar el temut “cap”. Si quedés al-
guna part de la paparra tampoc se-
ria tan greu; el cos segurament ho 
expulsaria al cap de pocs dies com 
quan ens clavem un tros d’espina. 
Veuríem un nòdul vermell i una 
mica infectat, que podríem curar 
amb betadine o alcohol. 

> Prevenció
Els productes de prevenció contra 
les paparres s’han d’aplicar quan 
apareixen els primers dies de ca-
lor a la primavera, que és l’època 
en què les condicions climàtiques 
són les òptimes perquè les pupes 
abandonin la seva latència per 
convertir-se en adults. En gene-
ral, les paparres es controlen uti-

litzant productes amb 
principis actius que so-
len afectar al sistema 
nerviós de l’artròpode, 
produint-li una paràlisi 
que li provoca la mort. 
Avui en dia la màxima 
eficàcia l’aconseguim 
amb uns comprimits 
que eliminen la papar-

ra en poques hores, i actuen du-
rant un o tres mesos.
Esperem que aquesta informació 
us hagi aclarit alguns dubtes sobre 

aquests temuts aràcnids! 

Patrocinat per Uetus VeterinarisConsells veterinaris

La picada d’una paparra ha estat, malauradament, la protagonista aquest final d’estiu per provocar 
la mort d’una persona a Espanya. De fet, la paparra només va ser la transmissora del virus que va 
provocar lesions hemorràgiques multi orgàniques i posteriorment, la mort. La malaltia es diu «febre 
hemorràgica de Crimea·Congo».
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Patrocinat per Centre AmésParlem de llengües

exàmens de Cambridge
Durant aquests últims anys, el fet de tenir un certificat oficial d’una llengua estrangera s’ha convertit en 
un requisit imprescindible per aconseguir una feina o poder·te graduar a la universitat.

en general, estem cada cop 
més conscienciats que cal 
tenir un bon nivell d’una 
llengua estrangera, no no-

més per la feina i els estudis, sinó 
perquè et permetrà viatjar i comu-
nicar-te a l’estranger més fàcilment. 
En aquest cas, la gran majoria de 
les vegades ens referim a l’anglès, i 
quan parlem de certificats oficials, 
sovint, ens referim als títols oficials 
de Cambridge. 

I QuINs sóN els NIvells 
de CONeIXeMeNT d’uNa 
lleNGua esTRaNGeRa?
Doncs els nivells més bàsics són l’A1 
i A2 (equivalent a Cambridge KET). 
Llavors tenim un nivell mitjà de la 
llengua que seria el B1 (equivalent 
a Cambridge PET) i a continuació el 
B2 (equivalent a Cambridge FIRST). 
I aquest nivell sol ser el certificat 
més demanat, tant en els estudis 
com en la feina. A continuació que-
den els nivells més avançats que se-
rien el C1 (equivalent a Cambridge 
Advanced) i el C2 (equivalent a Cam-
bridge Profiecieny).

a QuI vaN dIRIGITs 
aQuesTs eXàMeNs?
El nivell més bàsic pel qual et pots 
examinar és l’A1 i en aquestå cas, 
Cambridge només ha preparat les 
proves per a nens de primària.
Aquest nivell A1 s’ha desglossat en 
3 proves petites, amb la finalitat de 
motivar als nens a l’hora d’apren-

dre i que ells mateixos vagin veient 
el seu progrés i es vagin preparant 
poc a poc pels següents exàmens. 
Aquestes 3 proves no s’aproven ni 
se suspenen. Simplement s’acon-
segueixen un número d’escuts en 
funció del seu nivell, fins a un mà-
xim de 5.
Aquestes proves són Starters (per a 
nens d’entre 7 i 8 anys) Movers (per 
a nens d’entre 8 i 11 anys) i Flyers 
(per a nens de 10 a 12 anys).
A partir d’aquí, les proves ja van 
dirigides a adolescents i adults. Es-
pecialment les proves de KET, PET 
i FIRST, amb les quals Cambridge 
n’ha fet una distinció pels adoles-
cents i pels adults. El nivell és el 
mateix, però els continguts de les 
proves són més interessants per a 
adolescents.

I COM sóN aQuesTes PROves?
Evidentment que cada prova és 
diferent de l’altra però en gene-
ral totes les proves avaluen les 
diferents capacitats de la llen-
gua. És a dir, l’expressió i la com-
prensió tant oral com escrita. 
Així doncs, la majoria d’aquestes 

proves es desglossen en 4 parts; 
La part de Listening (escoltar 
un àudio), La part de Writing 
(escriure una redacció), La part 
d’Speaking (parlar) i la part de 
Reading and Use of English (que 
és la part de comprensió escrita 
i desenvolupament de gramàtica 
i vocabulari).

I sóN ReCOMaNaBles els 
eXàMeNs de CaMBRIdGe?
Doncs bé, com tots els certificats i 
títols, tenir-ne un de Cambridge no 
és una garantia que el teu nivell si-
gui el que tens acreditat, ni que els 
teus coneixements siguin suficients 
per aconseguir els teus objectius.
Un títol de Cambridge és, simple-
ment, una referència pel currícu-
lum, i com hem mencionat abans, 
avui en dia és molt recomanable 
tenir-ne una.

I COM sé sI esTIC PRePaRaT?
A internet podeu trobar molts exem-
ples d’aquests exàmens amb les res-
postes, de manera que vosaltres ma-
teixos podeu avaluar-vos i veure si 
creieu que esteu preparats o no per 
presentar-vos a l’examen. No cal que 
estigueu apuntats a cap escola d’idi-
omes. Si hi esteu apuntats, us faran 
els tràmits des de l’escola mateix. Si 
no, també us hi podeu presentar per 
lliure, en el nivell que vulgueu.

I QuaN I ON eM PuC PRe-
seNTaR a uN eXaMeN?
Al llarg de l’any hi ha diverses con-
vocatòries per a cada examen. I, hi 
ha diversos centres que també ofe-
reixen la possibilitat d’examinar-te 
allà mateix.
Per a més informació sobre exà-
mens de Cambridge: 

CeNTRe aMés
C/Termes Romanes 19D

17455 Caldes de Malavella
C/ Esport 21A

Cassà de la Selva
652 14 27 70- 649 22 32 01

www.centreames.com

Patrocinat per Atri Cultura i PatrimoniHistòria i Patrimoni

els jaciments arqueològics de Caldes
A Caldes de Malavella hi ha 
jaciments arqueològics, pale·
ontològics (com el Camp dels 
Ninots) i geològics. En aquest 
article parlem dels arqueolò·
gics, que són els que nosaltres 
treballem.

Qui més qui menys té una 
idea aproximada del que 
és un jaciment arque-
ològic. Però ho sabem 

amb exactitud? Sabem quants n’hi 
ha a Caldes?

Un jaciment arqueològic es pot 
definir en poques paraules com una 
concentració de restes d’activitat hu-
mana del passat. Pot estar constituït 
per vestigis de construccions, nivells 
d’ocupació, retalls o rebaixos en el 
subsòl, objectes de qualsevol època 
i naturalesa (ceràmica, pedra, me-
talls, vidre) i/o qualsevol altre vestigi 
produït per l’activitat humana. 

Els jaciments solen estar enterrats o 
submergits i, per documentar-los i 
recuperar-los, cal realitzar-hi excava-
cions arqueològiques. Les dades pro-
porcionades per les excavacions per-
meten avançar en el coneixement 
històric tant del propi jaciment i el 
seu entorn com del grup humà que 
el va generar. És a dir, un jaciment 
arqueològic és un document històric 
i l’arqueòleg és l’historiador que el 
llegeix i l’interpreta.

Segons el Decret 78/2002, de 5 de 
març, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleon-
tològic, “formen part del patrimoni 
arqueològic català els béns mobles 
i immobles que poden servir com a 
instruments per al coneixement de 
la història o la cultura de Catalunya, 
sempre que per obtenir aquest co-
neixement calgui estudiar-los amb 
metodologia arqueològica, i que 
estiguin situats o procedir del sòl, 

del subsòl o d’aigües interiors del 
territori de Catalunya, o bé del mar 
territorial o de la plataforma conti-
nental corresponents a la seva franja 
litoral”.

Sota aquestes premisses, els jaciments 
arqueològics catalogats fins a dia 
d’avui a Caldes de Malavella són 30. 

A banda del jaciment prehistòric del 
Puig de les Ànimes, els del nucli urbà 
els podem repartir entre dos grans 
grups:
•	 Els d’època romana, perta-

nyents a la ciutat d’Aquae Cali-
dae on trobem els dos conjunts 
termals (Sant Grau i el Puig de 
les Ànimes), la necròpolis del 
carrer de Sant Esteve, i algunes 
intervencions que s’han fet en 
diversos punts del poble que 
han proporcionat alguna resta: 
Antiga Eycam, dipòsit de Sant 
Grau i carretera de Llagostera.

•	 Els d’època medieval i posteri-
or: el castell de Caldes, l’església 
de Sant Esteve, cal Ferrer de la 
Plaça, els Horts de cal Ferrer de 
la Plaça (restes de la muralla) 
i el forn de calç del Bosc de les 
Monges

 
Fora del nucli urbà hi ha dos grans 
grups de jaciments arqueològics:
•	 Jaciments localitzats arran de 

troballes en superfície, en els 
quals no s’hi ha realitzat mai cap 

excavació. En quasi tots s’hi han 
efectuat troballes de material lí-
tic prehistòric (Can Panxa, Can 
Geli-Bosc Cremat, Franciac, el 
Rolls, can Solà, el Barranc de can 
Solà, ca l’Albertí, Sant Maurici i 
Can Roca-mas de Quart), llevat 
del Mas Llop, on s’hi ha recollit 
ceràmica romana. 

•	 Jaciments que han estat objecte 
d’excavacions, ja sigui programa-
des, com les restes paleolítiques 
del Camp dels Ninots, el castell 
de Malavella o l’església i el poble 
medieval de Caulès, o d’urgèn-
cia, com els jaciments prehistò-
rics de can Raset de Franciac o 
ca l’Adjutori, el camp de sitges 
ibèric de Camps de Can Raset/
Camps de can Masic, el camp 
de sitges medieval de can Geli i 
el forn medieval de can Mas.  

emma llach i Joan llinàs

atri Cultura i Patrimoni slu
C. Nou, núm.60, 2n

17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 470 735 / 620 969 762

info@atri.cat
www.atri.cat

Excavació arqueològica de les 
restes romanes localitzades el 
2015 a l’interior del castell de 
Caldes. Autora: Emma Llach
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per Feluca DíazPassatemps

Estigues al dia de tot el que passa a Caldes!

facebook.com/AjCaldesMalavella twitter.com/AjCMalavellawww.caldesdemalavella.cat

Connecta't!

Mots encreuats
HORIZONTals:
1.- Excel·lent, molt bo. 50. Potassi.  2.- Vocal. Conjunt de 
veles d’una nau. 3.- Part de la mà. Empleat subaltern en-
carregat del servei de sessions d’un tribunal, de certes as-
semblees, etc. 4.- Persona que obra amb poc seny. Edifici 
destinat a servir d’habitació humana. 5.- D’una manera 
efímera. 6.- Guerra. Voltor en Bable. 7.- Pronom perso-
nal, segona persona singular. Ganes de dormir. U Romà.  
Necessitat de beure. 8.- Que té molts diners. Relatiu a la 
congregació fundada per sant Gaietà. Afirmació.  9.- Bon 
resultat, manera favorable de sortir un negoci, una em-
presa, etc. Natural de Sèrbia. Milè Romà. 10.- Estimar. 
Curs d’aigua. 11.- Procés patològic dels ganglis. Mestre o 
doctor de la llei jueva. 12.- Relatiu o pertanyent a la base.  
Part d’una casa, d’una habitació, que la limita per dalt.  
Expressió usada per a cridar l’atenció a algú, al revés.

veRTICals:
1.- FOTO. Prefix que significa ‘allunyament’, ‘separació’. 
2.- Afluixament. 3.- Binary Information File. Caps d’una 
corda. 4.- Oxigen. Domàs. Tabac conreat al Pirineu, espe-
cialment a Andorra. 5.- Goleta els arbres de la qual tenen 
tots la mateixa alçària i només va aparellada amb veles 
de tall. 6.- Vintena lletra de l’alfabet català. Natural de 
Torí. sofre. 7.- Quatre romà. Tribunal Ambiental Admi-
nistratiu. Relatius a l’aire. 8.- Pertanyent a mi. Desena de 
les consonant de l’alfabet català. Metall de transició que 
ocorre en alguns minerals rars juntament amb alguns 
lantànids. Vocal. 9.- Societat literària o recreativa, on es 
donen lectures, conferències, etc.  Habitants de l’anti-
ga regió caucàsica d’Ibèria. 10.- Productes que  faciliten 
l’evacuació dels excrements. Encès d’ira. 11.- Persones 
que ensenyen. Nom d’un mètode terapèutic per a nens 
amb discapacitat. 12.- Potassi. Déu del Sol a la mitologia 
egípcia. Forma originària d’un mot. Expressió usada per a 
cridar l’atenció a algú, al revés.

>  0:00h Sortim des de la plaça de 
l’Església i deixant l’edifici a la nos-
tra esquena passem pel carrer 
Prim, per la plaça de Sant Esteve i 
la travessem tot agafant l’avinguda 
Doctor Furest. Després de deixar a 
mà dreta l’entrada al balneari Vichy 
Catalan continuem en direcció a 
l’estació de tren i creuem la carre-
tera pel pas de zebra (foto 1). Al 
cap de 20 metres deixem l’avingu-
da i prenem el carrer Ponent. 

>  00:15h Al fons veiem el túnel que 
passa per sota la via del tren  i ens hi 
arribem. Té un polsador per a via-
nants (foto 2) que ens permetrà posar 
el semàfor en verd i poder-hi passar.

>  00:17h Pocs metres després del 
túnel deixem la Deixalleria Muni-
cipal a mà esquerra i prenem la car-
retera que duu a Can Solà Gros I. 
Els senyals ens indiquen el camí 
(foto 3).

>  00:22h Després d’uns 5 minuts 
de carretera la deixem tot seguint 
les indicacions dels cartells per 
agafar un camí que s’endinsa al 
bosc (foto 4).

>  00:28h Passem entre unes esta-
ques de fusta que barren el pas als 
vehicles (foto 5).

>  00:30h El camí arriba a una zona 
més oberta i voreja un camp que 
queda a la dreta. La senyalització és 
molt clara. La zona torna a ser com-
partida amb vehicles (foto 6).

>  00:35h Deixem de vorejar el 
camp per creuar una petita passera 
de fusta (foto 7).

excursions per Caldes

la Ruta termal (1)

Guia: Antoni Mas · Ressenya i fotos: Albert Torrent · Mapa: David del Río

Aprofitant la relativament recent posada en funcionament de la Ruta termal, hem decidit de repe·
tir la ressenya per fer la sortida amb bici  fa uns quants números de l’Aquae. El motiu és que, per 
una banda,  en aquell moment encara s’havia d’obrir un tram del camí. Per altra banda, en aquesta 
ocasió fem la sortida a peu i dividirem la ruta en dos. En aquest primer tram ens arribarem a la 
Creu de la Mà però enlloc de tornar pel mateix camí i repetir el recorregut, passarem per Franciac.
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>  00:42h Passem per una zona 
que ha estat recentment desbros-
sada fins arribar a una pista ampla 
que agafarem a mà esquerra (foto 
8) i la seguirem una bona estona 
obviant tots els trencants.

>  00:59h Veiem dos blocs de for-
migó a mà dreta que barren el pas 
als cotxes. Agafarem aquest camí 
tal i com indica el rètol (foto 9). Al 
començament hi ha un tram enci-
mentat (foto 10). Fa baixada i al 
davant ja podem veure l’autovia 
que creuarem per baix. Quan arri-
bem al pla anem cap a l’esquerra i 
creuem amb compte el vial que va 
cap a Franciac i l’agafem cap a l’es-
querra (foto 11). Arribem a una ro-
tonda. N’agafem la primera sortida 
que ens permet passar per sota de 
l’autovia i entrar al PGA Golf de 
Catalunya (foto 12). Seguim sem-
pre les indicacions dels rètols per 
anar cap a al Creu de la Mà i que 
ens condueixen cap a l’Hotel Cami-
ral (foto 13).  

>  01:17h Passem per davant de l’es-
tabliment hoteler a través d’una ro-
tonda (foto 14) i al cap de pocs me-
tres agafem un vial a mà dreta  (foto 
15). El deixem al cap de ben poc per 
creuar un aparcament de cotxes que 
tenim a la dreta (foto 16).

>  01:24h Seguint les indicacions, 
arribem al cap de dos minuts a la 
Creu de la Mà (foto 17). Podríem 
tornar pel mateix camí però per 
evitar-ho, a partir d’aquest mo-
ment deixem de seguir la Ruta ter-
mal. Seguim pel camí ral, que ens 
queda al davant (d’esquenes a la 
Creu de la Mà).

>  01:38h Estem a tocar de l’Eix 
Transversal (foto 18). El camí baixa 
per un pas subterrani que el per-
met creuar.

>  01:48h Deixem a mà esquerra Ca 
la Thiona (foto 19). Un camí recte 
ens permet veure, a la dreta, el pont 
que passa per sobre l’autovia. Hi pas-
sarem per dirigir-nos cap a Franciac 
per la carretera asfaltada (foto 20).

 
>  01:54h Abans d’arribar al nucli 
de Franciac veiem un camí a mà 
dreta que ens permetria fer una 
tornada més curta passant o bé per 
Can Mataró o bé per Mas Marto-
rell. Els cos camins conflueixen i 
duen a Can Gumbau i a Can Solà 
Gros I des d’on podrem tornar al 
nucli de Caldes passant altre cop 
per davant de la Deixalleria Muni-
cipal. Nosaltres però ens arribem 
fins a Franciac.

>  01:59h Aprofitem per contem-
plar l’Església de Sant Mateu de 
Franciac i la bucòlica explanada del 
davant. (foto 21).

>  02:01h Continuem per la carre-
tera seguin marques blanques - 

blaves i grogues - blaves amb vistes 
ben boniques (foto 22).

>  02:07h Deixem un camí a mà 
dreta (foto 23) que podem prendre 
si volem veure la majestuosa alzina 
de can Grau Espatllat (a uns 5 mi-
nuts). Nosaltres ho deixem per una 
altre dia i continuem per la carre-
tera, que transcorre per algunes 
espais més oberts, com la Torre 
Ponsa (foto 24), i altres més tan-
cats (foto 25). 
 

>  02:25h La carretera gira a l’es-
querra però al davant tenim un ca-
minet que agafarem per fer drecera 
(foto 26) i que porta a la carretera 
que va de Riudellots a Caldes. De 
totes maneres, si no agafem aquest 
caminet, al cap de pocs metres ani-
rem a parar igualment a l’esmenta-

da carretera. En els dos casos gira-
rem a la dreta en direcció Caldes. 
La carretera passa per una zona 
rural amb predomini de camps.

>  02:34h En travessar un pont 
s’acaba la carretera i continuem pel 
camí i al cap de pocs metres dei-
xem la ruta de les ermites que se-
gueix a l’esquerra per un camí que 
porta a un pas a nivell i permet cre-
uar la via i anar cap a Sant Andreu 
Salou. Nosaltres anirem endavant 
(foto 27). En el trajecte continuem 
passant per zones més obertes i 
boscos frondosos (foto 28). El camí 
passa per un pont que creua la via 
del tren (02:44h). Continuem pel 
camí principal deixant a mà es-
querra el trencant que va a una hí-
pica a Can Fugueroles. 

>  03:03h Arribem a l’asfalt i a la 
urbanització de Can Solà Gros II. 
De seguida agafem un caminet a 
l’esquerra que és el carrer de 
Platja d’Aro, (foto 29) que creua 
el carrer Palafrugell. Continuem 
endavant i tornem a deixar l’as-
falt (foto 30). 
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>  03:11h El camí es bifurca i aga-
fem el ramal de la dreta (foto 31) i 
al cap de pocs metres, en una nova 
confluència de camins, anem de 
nou a la dreta (foto 32) a la dreta i 
seguirem sempre el camí principal.

>  03:29h Passem pel costat del 
suro de can Tornavell, (a la nostra 
esquerra) i als  pocs metres trobem 
Can Porcell amb un esplèndid frei-
xe, els dos catalogats com a arbres 
d’interès local. 

>  03:32h Arribem a la carretera 
vella de Cassà (foto 33). A l’esquer-
ra veiem la figura inconfusible de 
Can Marquès (foto 34). Deixarem a 
mà dreta els carrers Costa Brava i 
Ramon Llull i baixarem pel carrer 
Sant Jordi just abans d’arribar a la 
carretera de Llagostera (foto 35). 

>  03:39h Al capdavall del carrer 
Sant Jordi, creuem la carretera pel 
pas de zebra regulat amb semàfor i 
agafem el carrer del Solei (foto 36) 
que es troba amb el carrer Rere 
Muralla. El creuem i enlloc de bai-
xar pel carrer de la plaça petita, 
agafem la rampa a mà esquerra 
(foto 37).

>  03:42h La rampa baixa a la Font 
de la Mina o Raig d’en Mel (foto 
38), on podem tastar la seva aigua 
calenta. En acabat, passem pel cos-

tat dels safaretjos (foto 39) i passa-
rem per sota dels edificis seguint el 
curs de la riera del Lleixiu. Vigila-
rem de no mullar-nos i d’esquivar 
algun forat que hi ha a la llera pavi-
mentada. Arribarem al carrer Ma-
jor, que agafarem de baixada (foto 
40) fins a la plaça de la Creu. Tot 
just arribar a la rambla de Recolons 
prenem el carrer de les àbsides ro-
manes des d’on presenciem la be-
llesa de la part posterior de l’Esglé-
sia parroquial (foto 41). A l’altre 
cantó tenim la plaça de l’Església, 
punt de partida de la ruta (03:50h).
in), punt de partida de la ruta.
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autor: Albert Torrent. Correfoc de la Festa Major

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


