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i a més
La volta al món en 80 vides   3 6
És una nova activitat que pretén donar la volta al món a partir d’expe-
riències de diferents caldencs i caldenques.

Glopets d’estiu      3 8
Al llarg de tots aquests anys han passat músics cèlebres pels Glopets. 
Fa deu anys ens va visitar Mishima, aquest any ens ha visitat Quimi 
Portet. 

Curs de locució obert a tothom    4 0
CaldesFM convoca un curs de locució teòric i pràctic per a futurs locu-
tors i locutores. És gratuït. 

El Club Patí Caldes, sobre rodes!   4 1
El Club Patí Caldes ha tret un nou llibre: Sobre Rodes, per destacar la 
figura de David Cañón. 

Concurs de Pintura Ràpida   4 2
El concurs de Pintura Ràpida arriba a la majoria d’edat. Aquest any 
hi ha participat 53 artistes. 

Caldencs pel món     5 0
La Natàlia González és caldenca, analista de mparqueting i viu a 
Estats Units!

DESTACAT

Programa de 
prevenció del 
càncer de còlon  
A finals d’any torna la 
campanya de prevenció 
d’aquesta malaltia a 
Caldes de Malavella   

19

REPORTATGE

Memorial Mestre 
Mas Ros 2019
El 24 d’agost es va cele-
brar el Memorial amb la 
Cobla Ciutat de Girona

32

HISTÒRIA

Remences del 
Castell de Caldes 
La lluita dels pagesos per 
alliberar-se de la servitud 
feudal

Arxiu Municipal de Girona

34

REPORTATGE

Coneixes a 
l’Hereu i Pubilla 
2018?  
Coneixem a la Mar 
Carbó i a en Miquel 
Farré

20

info@caldes.cat         T. +34 972 472 891www.caldes.cat

F207/F44

Caldes de Malavella

23

10 km

5 km

25 km

24 km81 m 2

 148.000 €

Oportunitat pis al Poble

Ref.: 010005

G358/G75

Caldes de Malavella

24

10 km

5 km

25 km

24 km182 m2 1013 m 2

 234.000 €

Casa asolellada a la urb. Llac del Cigne

Ref.: 10250

F289/E61

Caldes de Malavella

13

10 km

5 km

25 km

24 km70 m 2 805   m 2

 153.000 €

Bonica Casa aïllada a la urb. Llac del Cigne

Ref.: 10202

E144/E33

Caldes de Malavella

24

10 km

2 km

25 km

26 km120 m2 100 m 2

 189.000 €

Casa adosada al poble

Ref.: 10112

E206/E53

Caldes de Malavella

49

10 km

5 km

25 km

24 km164 m2 2000 m 2

 234.000 €

Casa aïllada amb piscina, urb. Llac del Cigne

Ref.: 010220

B60/B12

Caldes de Malavella

23

12 km

7 km

23 km

22 km80 m 2 461 m 2

 225.000 €

Casa de nova construcció. Urb. Aigües Bones

Ref.: 10401

G533/G92

Caldes de Malavella

23

12 km

7 km

23 km

22 km138 m2 429  m 2

 215.000 €

Casa acollidora a la urb. Aigües Bones

Ref.: 10450

E37/E160

Caldes de Malavella

34

15 km

1 km

5 km

5 km128 m2 533 m 2

330.000 €

Casa de disseny amb llar de foc de bioetanol

Ref.: 10422

C/ Vall-llobera, 33 · 17455 Caldes de Malavella
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El concurs de pintura ràpida
-

DANIEL SANCHO GARCIA
Regidor de cultura

Fa poc que hem passat la Festa Major i hom té 
la sensació que aquella embranzida de festa, ja 
no s’acabarà mentre duri la calor.
La millor manera d’estrenar-se en el càrrec de 
regidor de l’Ajuntament és enmig dels prepara-
tius de la Festa Major; la festa per excel·lència. 
Després viure-la amb un neguit nou per tal que 
tot surti bé i, finalment, deixant-te endur per 
l’alegria que tot ho contagia.
Aquest any he tingut la sort de descobrir de ben 
a prop la màgia del Concurs de Pintura Ràpida. 
Comença a les vuit del matí quan les pintores i 
els pintors vinguts de diferents punts de Cata-
lunya i de fora, s’atansen a la terrassa del Casino 
per tal de segellar les seves teles. Després es van 
escampant pel poble buscant els millors racons, 
les vistes més espectaculars o els colors amagats 
de la vila, intentant plasmar el millor del nostre 
poble en les seves teles. Quin esforç tan gran!
Així és com els seus ulls descobreixen Caldes i 
els seus pinzells ens descobreixen colors i pers-
pectives fins llavors inèdites dels nostres car-
rers, places, camins, prats, boscos...
Bocins de poble per on hem passat mil vegades 

i que se’ns presenten amb una mirada nova per 
la seva singularitat i cromatisme.
Contemplant la serenor que transmeten les pin-
tures costa d’imaginar-se el Caldes atrafegat amb 
el seu dia a dia. La vitalitat de la seva gent, l’acti-
vitat frenètica de les indústries embotelladores, 
les entrades i sortides de les escoles i l’institut, 
el dinamisme d’aquests nens i joves omplint 
les instal·lacions esportives i lúdiques cada dia; 
l’ànim amb el que els més grans, deslliurats ja del 
jornal diari, surten de casa per trobar-se i man-
tenir-se actius... la vida en definitiva.
Però si algú “Pujant per les Mateues de bon 
dematí...” tal com diu la sardana d’Antoni Mas, 
s’atura i contempla el vell campanar envoltat de 
cases i carrers i més enllà camps i pinedes, gau-
dirà la placidesa d’aquest paisatge.
A primera hora de la tarda arriben les teles al 
Casino i totes, totes parlen bé del nostre poble, 
i algunes molt bé.
Finalment l’exposició està muntada i Caldes 
apareix davant nostre de tots colors; nova, his-
tòrica, serena, càlida i lluminosa. Quin poble 
més bonic que tenim!

EDITORIAL E L  CONCURS  DE  P IN TURA  RÀP IDA

PRIMER PREMI TÈCNICA LLIURE 2019
Autor: José Manuel Aznar Díaz. Oli sobre tela.
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ACTUALITAT ESPA I  AQUAE ACTUALITAT ESPA I  AQUAE

En aquest context, s’ha creat a Cal-
des de Malavella (La Selva) l’espai 
museogràfic AQUAE, ubicat al cas-
tell d’aquest municipi, i que té per 
objectiu constatar de manera didàc-
tica el paper que ha jugat l’aigua en la 
configuració del patrimoni natural 
i cultural del municipi. Coincidint 
amb la festa major, aquesta tarda s’ha 
pogut visitar per primer cop.

Al voltant de dos quarts de sis de la 
tarda l’alcalde del municipi, Salvador 
Balliu, ha donat l’espai per inaugurat. 
En els parlaments hi ha estat pre-
sent també el regidor Sergi Mir, el 
director de l’IPHES, Robert Sala, els 
arqueòlegs encarregats de les exca-
vacions al Camp dels Ninots, Gerard 
Campeny i Bruno Gómez, i l’hereu i 
la pubilla 2018.

L’antic Castell de Caldes és una cons-
trucció d’origen medieval, situada al 
vell mig del nucli històric d’aquesta 
localitat. Es tracta d’un edifici rec-
tangular de dues plantes amb una 
superfície total d’aproximadament 
400 m2. Ara acull l’Espai AQUAE, 

que és un centre on es combina la 
recerca, la didàctica i la interpretació 
del patrimoni de Caldes de Malave-
lla, en què es proposa un recorregut 
per conèixer el llegat natural i cul-
tural del municipi, forjat al llarg del 
temps gràcies a la particularitat de 
les seves aigües.

El discurs museològic està dividit 
en dos grans blocs, però que des del 
punt de vista de continguts, estan di-
rectament interrelacionats: el patri-
moni natural i el patrimoni cultural. 
En el primer cas es constata com el 
fet que el terme municipal de Cal-
des estigui enclavat al damunt d’una 
sèrie de falles amb una gran activitat 
geotèrmica, ha tingut repercussions 
importants en el seu patrimoni geo-

lògic. Una de les manifestacions més 
evidents i conegudes són les aigües 
termals, les quals han donat lloc a sur-
gències i fonts repartides per tot el seu 
terme municipal. Per aquest motiu, 
s’explica el per què d’aquest fenomen 
i quines són les propietats que les fan 
tant especials i preuades arreu.

Un segon element del patrimoni na-
tural de Caldes són els volcans. Tam-
bé en aquest cas, la presència de les 
falles i l’activitat geotèrmica han sigut 

cabdals per a la formació d’aquestes 
estructures geomorfològiques úni-
ques. En aquest sentit s’exposa el per 
què de la seva existència, com són 
i quin paper han pogut jugar en la 
conformació d’elements patrimonials 
tant importants com, per exemple, el 
volcà que acull el Camp dels Ninots.

Pel que fa al patrimoni cultural, s’in-
cideix en l’ús social, econòmic i de 
gaudi de les aigües termals de Caldes 
a llarg de la seva evolució històrica, 
especialment dels moments més sig-
nificatius i relacionats amb la identi-
tat de poble d’aigua, des de la prehis-
tòria, passant per a l’Aquae Calidae 
romana, l’edat medieval i moderna, 
la irrupció dels balnearis i les cases 
d’estiueig de principis del segle XX 
i, finalment, la indústria de l’aigua, 
mostrant l’important impacte eco-
nòmic des d’inicis del segle XX.

A l’Espai AQUAE s’hi desenvolupa-
ran activitats didàctiques orientades 
a promoure vocacions científiques, 
sobretot entre públic escolar. Aline-
ats aquests objectius amb el projec-
te de recerca del Camp dels Ninots, 
s’ha confeccionat una sala centrada 
en el coneixement científic que pro-
porciona aquest jaciment. En aquest 
sentit, juntament amb l’exposició de 
materials originals de fa 3,2 milions 
d’anys, es disposa d’un ampli espai 
que reprodueix l’excavació d’un bò-
vid sencer i en connexió anatòmica 
del Camp dels Ninots per tal que el 
visitant simuli una excavació pro-
fessional, fins al punt que s’ha inclòs 
l’estratigrafia original del jaciment, 
com a part de la museografia.

El tercer gran bloc que ocupa l’Espai 
AQUAE és la recerca, ja que la plan-
ta superior de l’edifici està destinada 
a l’alberg i treball de l’equip del jaci-
ment del Camp dels Ninots. Compta 
amb diferents espais per tal d’allot-
jar-lo durant les campanyes d’exca-
vació, com una sala diàfana i un la-
boratori de restauració i conservació 
totalment equipat. Quan no hi hagi 
campanyes d’excavació, aquesta àrea 
de l’edifici estarà destinada als tallers 
didàctics de les escoles, que ocupa-
ran els llocs del personal investiga-
dor professional.

Aquest nou equipament patrimoni-
al és fruit del treball conjunt que des 
de fa anys duen a terme l’ajuntament 
de Caldes de Malavella, l’IPHES i la 
Generalitat de Catalunya, un model 
de col·laboració que té per objectiu 
final afavorir la municipalització de 
la ciència per tal que la ciutadania 
pugui gaudir del coneixement i del 
pensament que s’obté amb la feina 
que realitzen membres de l’esmen-
tat centre de recerca.

Per l’alcalde, Salvador Balliu, aquest 
nou espai “suposa un avanç pel que 
fa la oferta turística que ofereix el 
poble, ja que aquest espai museo-
gràfic pot convertir-se en un reclam 
afegit.” S’espera que properament, 
un cop trobada la persona o em-
presa adient, l’espai quedi obert de 
dimecres a diumenge tot oferint 
visites turístiques i escolars a més 
d’altres serveis.

Caldes de Malavella 
presenta l’espai 
Aquae, dedicat a la 
història del poble a 
través de les seves 
aigües termals
Disposar de nous equipaments i infraestructures des-
tinades a la socialització de la ciència és una acció im-
prescindible per tal de construir ponts de diàleg entre la 
societat i el patrimoni.

Ubicat a l’antic castell, 
és un centre d’uns 400 
m2 on es combina la 
recerca, la didàctica 
i la interpretació del 
patrimoni

Hi ha materials originals 
de fa 3,2 milions 
d’anys del Camp dels 
Ninots i es reprodueix 
l’excavació d’un bòvid 
sencer on hi podran 
treballar els més petits

Entre altres, s’hi 
desenvoluparan activitats 

didàctiques orientades 
a promoure vocacions 
científiques, sobretot 
entre públic escolar
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ACTUALITAT AULA  DE  MÚS I CA  -  TUR I S T  C LUB

Horari: dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. Dissabte de 9  a 15 h · C/ Major 23. 17455 Caldes de Malavella · Tel: 655 21 90 22 - 872 21 28 05

- SERVEIS - 
Tallat de cabells dona i home

Pentinats per ocasions especials
Ungles semipermanents

Ungles de gel
Depilacions de dona i d’home

Maquillatges de núvia

 - PRODUCTES -
Perfums
Xampús

Productes capil·lars
Maquillatge

Es potabilitza l’aigua 
del Turist Club
A finals del 2009 es va percebre un 
excès de nitrats a la xarxa d’aigua del 
Turist Club. Aquest excès feia que 
l’aigua no fos apta pel consum humà. 

Amb l’objectiu de solventar la situació, 
l’Ajuntament va promoure la redacció i execució 
del projecte constructiu “Connexió en alta de la 
xarxa d’aigua potable de la urbanització Tourist 
Club amb la xarxa de distribució del Llac del Cig-
ne a Caldes de Malavella”.

Amb l’execució, finalitzada el mes de juliol del 
2019, s’impulsa aigua de la xarxa de distribució 
del Llac del Cigne al dipòsit del Tourist Club, 
realitzant així una mescla òptima d’aigua proce-
dent de dos captacions diferents per obtenir uns 
nivells del paràmetre nitrats per sota del límit 
màxim permès. Executada l’actuació i posada en 
funcionament, s’ha fet una nova analítica i s’ha 
pogut comprovar que el valor és correcte. Ac-
tualment al Turist Club hi viuen uns 400 veïns, 
per l’alcalde Salvador Balliu, “aquest és un tema 
que teniem sobre la taula i que ens preocupava 
molt, però que finalment s’ha pogut solucionar i 
ara ja tenim totes les parts del poble amb accès a 
l’aigua potable”.

Pas endavant en el 
projecte de l’Aula de 
Música
El projecte de l’Aula de música es va 
aprovar inicialment al maig i en el ple del 
juliol s’ha aprovat de manera definitiva. 
El projecte d’obres s’ha aprovat per vuit 
vots a favor (Junts per Caldes, Psc i Ciu-
tadans), dos en contra (Som Caldes) i tres 
abstencions (ERC i En Comú Podem). 

Aquest nou equipament segons l’alcalde Balliu, “és 
un projecte necessari, ja que en una part de l’escola 
de música s’hi podran fer molts altres actes. És un 
equipament pensat pel dia de demà on fins i tot s’hi 
podrà construir un altre pis si fos necessari.”

De fet la nova aula de música, que es finança a tra-
vés de la venta d’una parcel·la al golf, disposarà de 
4 aules independents, 3 aules de grup, 1 auditori, 
1 sala d’espera, biblioteca i sala de reunions entre 
d’altres. Ara es procedirà a licitar les obres. Inicial-
ment aquest nou edifici, que anirà situat a on abans 
hi havia les cases dels mestres, val 1.350.000€.

La nova aula de música és àmpliament demanada 
a causa del nombre creixent d’alumnes del Servei 
d’Educació Musical i degut al fet que mai fins ara 
hi ha hagut un lloc fixe per impartir aquest tipus 
de formació.

VINE A CONÈIXER LA 
NOSTRA FARMÀCIA 
AMPLIADA I RENOVADA, 
T’HI ESPEREM!
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Es constitueix el nou Ajuntament
Salvador Balliu és investit alcalde després que el grup de 
Junts per Caldes de Malavella guanyés les darreres elecci-
ons municipals amb un 61,84% dels vots.

El passat 15 de juny es va celebrar el ple extraordinari 
de constitució del nouajuntament després de les eleccions 
del 26 de maig. En els comicis, Junts per Caldes deMa-
lavella va ser la força més votada aconseguint sis regi-
dors dels 13 que hi ha alconsistori. Per tal de governar 
amb majoria absoluta calen 7 regidors. El partit Juntsper 
Caldes va anunciar que governarà amb majoria amb el 
suport del Partit Socialista.El ple es va celebrar en una 
sala de plens plena a vessar. Primer es va celebrar la 
mesad’edat, on el regidor de més edat i la regidora més 
jove van iniciar el ple tot convidant als diferents grups 
polítics amb representació a l’Ajuntament a votar l’alcal-
de. Salvador Balliu va ser investit alcalde al rebre 7 dels 
13 vots possibles. Després de sentir les paraules de cada 
portaveu, es va fer la foto de família del nou plenari i 
es va saludar al cos de la Policia Local, desplaçats a la 
Plaça de l’U d’Octubre per a l’ocasió.
El 25 de juny es va celebrar el primer ple de la legisla-
tura, on es van aprovar l’organització del consistori pel 
mandat 19-23 a més de fer el repartiment de regidories.

Nova organització del consistori
Després del ple extraordinari celebrat l’1 de juliol s’ha 
resolt que el consistori es divideixi en quatre àrees per 
sota de l’alcaldia: L’Àrea de Governança i Innovació 
Urbana, a càrrec del primer tinent d’alcalde Sergi Mir. 
L’Àrea de Polítiques de Benestar, a càrrec de la segona 
tinenta d’alcalde Gemma Alsina. L’Àrea d’Economia, 
Educació i Salut, a càrrec de la tercera tinenta d’al-
calde Àngela Frigolé. L’Àrea de Promoció Econòmica i 
Serveis Socials, a càrrec de la quarta tinenta d’alcalde 
Ana Belen López.
Pel que fa les delegacions especials de serveis les regido-
ries de Manteniment de serveis i Esports recauen sobre el 
regidor Pere Oliveras; i la regidoria de Cultura sobre el 
regidor Dani Sancho.

La Biblioteca de Caldes acull la Supernit
És una activitat impulsada pel Super 3 per ajudar la Matoll 
i la Nenúfar. Es va fer l’activitat simultàniament a moltes 
biblioteques catalanes.

El 31 de maig la Biblioteca es va sumar a la Supernit 
impulsada pel Super3. Una trentena de nens i nenes van 
participar en aquesta activitat que consistia en resoldre 
enigmes per trobar la combinació secreta que tornava 
els llibres a les biblioteques tot ajudant a la Matoll i a la 
Nenúfar. Entre mig de l’activitat es van visionar diferents 
vídeos que guiaven la sessió. La conductora de l’activitat 
va ser Teresa Díez. Al final de la nit es va repartir un 
diploma en agraïment a l’esforç realitzat.

NOTÍCIES BREUS

Ha acabat el curs 18-19 
Ja és estiu, no només per la calor que fa, també perquè 
ja ha acabat el curs. El 14de juny es van veure volar 
birrets al gimnàs de l’escola Sant Esteve, es van graduar 
els alumnes de 6è en una cerimònia molt emotiva. El 15 
de juny, l’Escola La Benaula va obrir el pati de l’escola 
per fer-hi jocs de tota mena, en una festa de final de curs.
 El 16 de juny al migdia es va tancar el curs de l’Aula de 
Teatre amb una actuació molt destacable.
 El 21 de juny els alumnes de 6è de l’escola La Benau-
la es van graduar al teatre municipal, la mateixa tarda 
el Servei d’Educació Musical de Caldes, SEMC també 
va dir bon estiu amb un concert que repassava diferents 
disciplines musicals i una gran varietat de temes. Per aca-
bar, els nois i noies de 4rt d’ESO de l’Institut de Caldes es 
van acomiadar de la secundària el dijous 27 de juny. Es 
va fer en un acte molt sentit al teatre municipal on no hi 
van faltar cançons, somriures, i també alguna llàgrima. 
Molta sort a tots i a totes!

L’esplai gent gran La Caixa celebra el dia del soci
Música amb el grup Calidae, berenar, premis i bon ambi-
ent han estat els protagonistes de la jornada.

El passat 14 de juny l’Espai Gent Gran La Caixa va cele-
brar el seu tradicional dia del soci. Ho van celebrar amb 
música amb el concert del grup Calidae al teatre de les 
instal·lacions de les Germanes Hospitaliarias; tot seguit la 
festa es va traslladar al Casino on es va gaudir d’un bere-
nar sopar. També es va sortejar un present i es van premiar 
a les dones que passen dels 90 anys. En acabar de sopar, 
es va poder gaudir d’una interpretació de balls en línia.

Prop de 800 persones a la cloenda d’entitats 
esportives
Durant el matí del dissabte 8 de juny el pavelló va acollir 
el 8è mini torneig mixt 4x4 de vòlei que va ser tot un èxit. 
Al mateix moment al camp de futbol es van acabar de dis-
putar els darrers partits de la temporada i a les 12 h es va 
fer l’entrega dels trofeus a tots els equips del futbol base. 
Al vespre les famílies van prendre el protagonisme de la 
zona esportiva amb la preparació del sopar de cloenda 
d’entitats esportives i nit de campions. Al voltant de les 21 
h del vespre prop de 800 persones van omplir el polivalent 
per gaudir d’una vetllada que volia donar per acabada la 
temporada i felicitar els molts mèrits de diferents esportistes 
de Caldes.
En acabar l’àpat es va celebrar la Nit de Campions on 
es van repartir més d’un centenar de premis a esportistes 
i clubs diferents per la gran tasca feta aquesta temporada. 
Aquest any l’escenari es va situar a fora per millorar sobre-
tot l’acústica i tenint en compte la crescuda de participants 
del sopar. Moltíssimes felicitats a tots i a totes!
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Subvencionat El Gust de la Paraula
El Gust de la Paraula és un Festival que vol unir sinergies 
entre la Oficina de Turisme i la Biblioteca.
 
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament una sub-
venció per la darrera edició d’El Gust de la Paraula cele-
brada del 17 al 23 de novembre de 2018. Mitjançant les 
activitats d’El Gust de la Paraula es té per finalitat difondre 
la filosofia d’un municipi de benestar, culturalment molt ac-
tiu, essent la demostració que aglutinant diferents estaments 
del poble, dirigits des de la Biblioteca i l’Oficina de Turisme, 
pot resultar un benefici tant pel públic, com pel comerç i 
l’hostaleria de la vila. Tot i ser un festival modest han valorat 
positivament que dibuixi una clara tendència a la capacitat 
de creixement per a futures edicions. Tant és així que per 
a l’edició 2019 ja s’està treballant amb una programació 
encara més ambiciosa i amb caps de cartell més destacats. 
Un dels pilars més valorats per part del comitè del projecte 
rau precisament en l’elevat esforç de coordinació amb tots 
els agents implicats en la seva organització i en captivar de 
manera transversalment el públic objectiu.

Es celebra el dinar del soci de la Casa Rosa
El divendres 14 de juny l’Associació de la Tercera Edat 
de la Casa Rosa va fer el seu tradicional dinar de germa-
nor a la pista coberta de Franciac. A continuació hi va 
haver ball amb Màgic Andreu. Hi van participar prop de 
130 persones.
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Caldes en temps de guerres 
S’està treballant en l’execució d’una nova ruta històrico-
literària, la primera fase del projecte ja ha estat elabo-
rada. La ruta situa Caldes en les dècades de mitjans del 
segle XX, des de l’inici de la Guerra Civil fins a la finalit-
zació de la Segona Guerra Mundial: una època en la que 
tota la història d’Europa passa per Caldes. Una època 
fosca i trista però plena d’històries interessantíssimes: els 
soldats italians, els espies nazis, els hospitalitzats i refugi-
ats que fugien d’altres ciutats i pobles... La ruta ressegueix 
diversos espais del municipi protagonistes de fets històrics 
que han estat recollits tant en obres de divulgació com en 
d’altres que han servit d’inspiració de novel·les, com la 
flamant guanyadora del Ramon Llull d’enguany El fill de 
l’italià. Per a la memòria de la recerca, s’ha fet el buidatge 
dels padrons dels anys 36, 40 i 45, de fons fotogràfics del 
Centre de Recerca i Divulgació de la Imatge (CRDI) i d’una 
vintena d’obres i articles.

Concentració per reclamar davant del judici 
de la vergonya
L’Assemblea Nacional de Catalunya de Caldes de Mala-
vella va organitzar aquest acte a la Plaça de l’U d’Octubre 
el 14 de juny al vespre on s’hi van aplegar una seixantena 
de persones.
Fa quatre mesos vam veure com Carme Forcadell, Dolors 
Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi 
Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva eren traslla-
dats de Catalunya a Madrid per afrontar un judici que des 
del primer dia es va denunciar que no tindria garanties. Per 
reclamar democràcia i unió davant la repressió, es va llegir 
un manifest. L’alcalde, Salvador Balliu, també va adreçar 
unes paraules.
En el manifest es van denunciar sobretot les irregularitats 
del judici que han derivat a la indefensió dels encausats 
i encausades. En acabar hi va haver una parada on es 
distribuïa diferent material, i l’acte va acabar a la paret del 
cartell del Parc de la Sardana, on s’hi van col·locar llaços 
grocs i es van encendre espelmes.

Fira d’oportunitats
El passat 9 de juny es va fer la Fira d’Oportunitats i, com 
ja és tradició, es van recollir aliments de primera necessitat 
per Càritas

El passat diumenge 9 de juny va tenir lloc una nova edi-
ció de la Fira d’oportunitats.
Gairebé una cinquantena de parades varen omplir el 
Parc de la Sardana de productes de segona ma molt di-
versos: roba, llibres, antiguitats, mobles, petits electrodo-
mèstics, joguines... Gràcies a les aportacions que varen 
fer els participants, Càritas ha pogut recollir un total de 
152 kg d’aliments, que seran distribuïts per l’entitat a 
les famílies del municipi que ho necessitin. S’han recollit 
46 litres de llet, 10 d’oli, 24 kg d’arrós, 24 de pasta de 
sopa, alimentació infantil i potitos. Es van recollir també 
7,5 kg de llegum seca, 6,800 l de llegum cuita en pols i 
11,600 kg d’altres productes. En aquesta edició, la fira 
s’ha completat amb un taller d’elaboració de cistelles de 
cartró per a bicis i
 patinet i un espectacle de dansa de carrer a càrrec de 
les alumnes de l’escola de dansa ENFACE.

NOTÍCIES BREUS

Nova campanya de prevenció del Mosquit 
Tigre
Cada estiu la Brigada de l’Ajuntament fa tractaments fito-
sanitaris als embornals i a altres llocs.

L’Ajuntament de Caldes al juny tractaments larvicides als 
embornals dels carrers
que poden acumular aigua i esdevenir punts de cria del 
mosquit tigre. S’han programat un total de 4 tractaments 
entre els mesos de juny i octubre. El producte que s’apli-
ca és un formulat biològic, té una permanència d’unes 6 
setmanes i elimina les larves, impedint el naixement de 
nous mosquits.
El 16 de juliol, de les 9 a les 13 h a la Plaça de la Sel-
va, hi va haver un punt informatiu durant el mercat dels 
dimarts on tècnics del Programa de Seguiment i Vigilàn-
cia del Mosquit Tigre van atendre directament als veïns 
assessorant-los i resolent dubtes. Per a més informació 
podeu trucar al tel. 972 451 231 (Servei de Control de 
Mosquits) o a www.mosquittigregirona.cat.

El Club Patinatge celebra el Festival d’Estiu
El 7 de juliol a la tarda el pavelló municipal es va omplir 
de gom a gom per veure e Festival.

El Club Patinatge Caldes organitza cada any el Festival 
d’estiu en el que es mostren coreografies i exercicis treba-
llats durant la temporada. En aquesta edició el club caldenc 
ha volgut estar acompanyat d’altres clubs de la zona que 
també han participat en el festival. És el cas del FD Cassa-
nenc, el CP Fornells, el CP Mont Ras, el CPA Quart, el CPA 
Vilajuïga, el CP Llagostera o l’Athlètic Silenc. En total van 
ser dues hores d’espectacle on es van fer una quinzena de 
coreografies. Al final del Festival es va fer un petit reconei-
xement a la Laura Pous, que és una patinadora que deixa 
el Club.
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Es presenta el llibre Sobre Rodes 
El passat 7 de juny es va presentar a la Biblioteca de 
Caldes el llibre Sobre Rodes.Es tracta d’un conte de pe-
tit format apadrinat pel Club Patí Caldes. El títol té dife-
rentsconnotacions, per una banda sobre rodes perquè 
tracta d’hoquei, però també perquètot acaba bé i l’au-
tora, Anna Macias, aconsegueix “tots els objectius que 
es vaproposar”. De fet, aquesta va ser una proposta de 
Macias quan l’any passat, en lacelebració del torneig 
David Cañón, pensa que seria interessant recordar qui 
va serl’entrenador que va posar nom al torneig. Aquest 
conte explica la seva història, elvincle que hi ha entre el 
Club Patí i David Cañón. A més, aquest projecte també 
volpotenciar aquest esport minoritari, donar una empren-
ta al Club i destacar la igualtat entre nens i nenes que 
permet l’hoquei. En el llibre no hi falten pinzellades
motivadores que ens ajuden a sobrepassar situacions 
de bullying, o de malalties minoritàries (com el Hirschs-
prung).

Acomiadem Mossèn Àngel
Mossèn Àngel va arribar a la parròquia de Caldes de 
Malavella al setembre del 2010. Llavors era a Canet de 
Mar però li van proposar de fer el trasllat al nostre muni-
cipi. Des de llavors ha estat fent de Mossèn a Caldes i ha 
participat en moltes de les activitats del poble, fins i tot és 
soci de l’Agrupació Sardanista! Després d’aquest temps, 
però el Bisbat ha proposat a Mossèn Àngel de traslla-
dar-se al Baix Empordà, d’on és nascut. Ara passarà a 
ser mossèn de vuit petites parròquies de la zona. Fins ara 
aquestes parròquies les ocupava el que actualment passa 
a ser Bisbe de Tarragona, i aquest ha estat el motiu del 
canvi. Vol agrair a totes les entitats que col·laboren amb 
l’església i també vol recalcar que ha estat molt a gust al 
poble i que l’església la fan les persones que la visiten 
habitualment, no aquell qui fa la missa.
Abans, Mossèn Àngel va ser missioner durant 17 anys, 
9 a l’Àfrica i 8 al Perú. A partir d’ara el nou Mossèn de 
l’església de Caldes serà l’actual Mossèn de Riudellots i 
d’altres poblacions properes.
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Els Joves Intrèpids organitzen el concert a la 
fresca
El divendres 28 de juny l’Espai Jove Ca la Romana i els 
Joves intrèpids van organitzar un concert a la fresca a la 
Font de la Vaca. Aquest concert és el primer que es fa a 
la fresca i el primer de l’estiu, essent aquest el tret de sor-
tida a les moltes activitats programades per aquests me-
sos de calor. Van tocar els grups Kumbara i Cuits. Durant 
el concert els Intrèpids van vendre mojitos, que van ser el 
gran reclam de la nit per sobrepassar la calor. Aquesta 
és una activitat organitzada per l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i els Joves Intrèpids 
de forma participativa, amb la intenció d’oferir un espai 
d’oci nocturn al municipi.

L’Agrupació Sardanista celebra el dia del soci
El passat 6 de juliol l’agrupació de Sardanistes va celebrar la 
25a diada del soci amb sardanes, sopar i havaneres al vespre

La Flama de Farners va començar a tocar a les 20 h a la 
Plaça de la Selva. Durant hores es van ballar sardanes 
mentre es cuinava el sopar. Al voltant de les 22 h del 
vespre l’Agrupació va servir sopar per a més de 150 
persones. La vetllada va acabar amb havaneres a càrrec 
del grup La Garota. Per acompanyar les havaneres no hi 
va faltar el cremat. A la mitja part es va fer el sorteig de 
la panera de l’entitat.
Al final de la vetllada també es va fer un reconeixement a 
Generós Ciurana, com a soci més antic de l’Agrupació.

Revetlles de Sant Joan i Sant Pere
La Colla Gegantera va organitzar el Sant Joan, i el Club Ex-
cursionista va dur la Flama del Canigó a la Festa, uns dies 
més tard la Casa Rosa va celebrar la revetlla de Sant Pere.

La revetlla St. Joan aquest any ha estat tot un èxit, amb 
la participació de més de 250 persones. El Club Excur-
sionista va ser l’encarregat de dur la Flama del Canigó 
a Caldes de Malavella. La Colla Gegantera, organitza-
dora de la revetlla, no es va deixar cap detall i va fer de 
la nit una nit memorable. Fins i tot la decoració, al Parc 
de la Sardana, va lluir en especial la nit de la revetlla. El 
grup Chapó van posar música a la festa. El dia següent 
es va celebrar el Sant Joan amb sardanes, gràcies a 
l’Agrupació de Sardanistes. La Cobla Ciutat de Terrassa 
va ser l’orquestra convidada.
El divendres 28 de juny, l’Associació de Gent Gran de 
la Casa Rosa va celebrar la revetlla de Sant Pere. Hi va 
haver sopar i tot seguit Ball amb Jordi Bofill.

Es presenta la cançó de l’estiu  
L’1 de juliol el raper vallesà Lildami va presentar la can-
çó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio al Balneari Vichy 
Catalan

“Anorac” és la cançó de l’estiu que es va poder sentir en 
exclusiva per primera vegada al Balneari Vichy Catalan 
on es va feruna connexió en directe pel programa Tot es 
mou de TV3. L’any passat ja es va escollir el mateix espai 
per fer pública la cançó de l’estiu de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals. Abans de començar el petit 
concert, el director del Balneari Diego Piedra va adreçar 
unes paraules a tots els assistents agraint-los la presència 
i desitjant un bon estiu.
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Ja ha començat a treballar la Brigada Jove
El passat dilluns 1 de juliol van començar a treballar 
l’Oriol, la Mariona, l’Òscar i l’Anna com a peons de 
la Brigada Jove, acompanyats de l’Ester de monitora. 
Desenvolupen tasques de suport a la Brigada Munici-
pal d’Obres i Serveis i treballaran durant el mes de 
juliol. També va començar a treballar la Sandra, com 
Auxiliar Administrativa que desenvolupa tasques de 
suport a l’Oficina de Turisme, els dos mesos d’estiu. A 
primers d’agost es canviarà el grup i entraran a treba-
llar 4 peons nous: la Noa, l’Elias, l’Andrea i en Sergi. 
L’objectiu d’aquest projecte és oferir una primera expe-
riència laboral positiva a un total de 9 joves durant la 
temporada d’estiu. Els beneficiaris són joves de 16 a 
18 anys que no han treballat mai, en el cas dels Peons 
de la Brigada, i en el cas de la plaça administrativa es 
busca un perfil de jove de 16 a 25 anys amb estudis 
relacionats amb l’administració o el turisme. Tots ells 
tenen un contracte temporal de 20 hores setmanals, 
treballant quatre hores diàries els matins de dilluns a 
divendres.

Caldes de Malavella es mulla per l’esclerosi 
múltiple
A les 12 h es va fer el salt Mulla’t a totes les piscines 
inscrites de Catalunya.

El passat 14 de juliol un centenar de persones es van 
mullar per l’esclerosi múltiple. A les 12 h del migdia 
puntuals, tothom va saltar a la piscina a la vegada tot 
fent un gest per la campanya de la Federació d’Escle-
rosi Múltiple. Aquest any hi havia 650 piscines d’ar-
reu de Catalunya inscrites. A Caldes de Malavella es 
van vendre articles per recaptar fons. Tots els diners es 
destinen aquest any a lluitar contra aquesta malaltia 
neurodegenerativa i sense cura també coneguda com 
la malaltia de les mil cares. L’esclerosi múltiple afecta 
de manera diferent a cada persona i molts dels seus 
símptomes, com la fatiga o el dolor, són invisibles. La 
Fundació Esclerosi Múltiple treballa per aturar l’impacte 
de la malaltia a les persones i el seu entorn. A Caldes 
es van recaptar més de 300€.

Millores a la deixalleria
Per tal de millorar el servei i les instal·lacions de la dei-
xalleria, el Consell Comarcal de la Selva hi ha realitzat 
diferents millores. S’ha fet un nou cobert al pati exterior 
de la zona d’ampliació de la deixalleria mitjançant sos-
tre de xapa metàl·lica, s’ha posat una porta corredissa i 
una escala de seguretat per accedir a les caixes. També 
s’ha instal·lat un servei de videovigilància i també s’ha 
fet entrega d’una bàscula per pesar residus de petites di-
mensions. Totes aquestes actuacions tenen un pressupost 
de 10.839,87€.
Cal recordar que la deixalleria és un equipament mu-
nicipal pensat per tenir cura del medi ambient i procu-
rar un entorn més cívic al poble. No està permès de 
llençar mobles ni trastos voluminosos als contenidors ni 
tampoc en abocaments incontrolats. Hi ha sancions per 
evitar aquestes accions i de fet, l’Ajuntament recentment 
ha augmentat la periodicitat de la recollida a domicili 
d’aquests residus. 
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S’avança en la instal·lació d’una caldera de 
biomassa 
L’Ajuntament té com a objectiu implantar instal·lacions 
d’energia renovable al municipi i fer front al canvi climàtic. 

Per aquest motiu han començat les accions per d’instal-
lació d’una caldera de biomassa que subministri aigua 
calenta per a la calefacció del pavelló i del polivalent.
També està pensada per donar, en un futur, servei als 
vestuaris de la piscina. L’edifici de la nova caldera es-
construirà en una zona adjacent a la pista d’atletisme. 
La xarxa tindrà dos ramalsdiferenciats. Un dels ramals és 
dirigirà a la sala de calderes del pavelló i després, perca-
nalització aèria i aïllada penjada al sostre del passadís, 
als vestuaris del pavelló.
L’altra línia, que es reserva fins que es facin les obres, 
arribarà fins a l’entrada del
pavelló. Es preveu que a l’octubre la caldera ja estigui 
en funcionament.
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Subvenció per fer un document de 
dinamització del comerç

La Diputació de Girona atorga a l’Ajuntament de Cal-
des de Malavella 10.000€ per elaborar un document de 
planificació per dinamitzar el comerç de Caldes. Amb 
aquesta subvenció el consistori podrà encarregar la re-
dacció d’un pla d’acció que ajudi al desenvolupament 
de l’activitat comercial i econòmica del municipi a partir 
del seu patrimoni cultural. Aquesta subvenció té l’objectiu 
de comercialitzar productes i serveis per part dels agents 
econòmics de Caldes on el patrimoni esdevingui l’eix 
central i vertebrador d’aquesta oferta, actualment inexis-
tents. També es volen aconseguir altres objectius com la 
transmissió de coneixement, l’increment de l’ús social del 
patrimoni, l’impuls de la conservació del mateix a part de 
donar un impuls al comerç local. També es volen establir 
sinergies per relacionar el patrimoni amb agents econò-
mics del municipi. A Caldes de Malavella tenim quatre 
patrimonis catelogats com són les Termes Romanes del 
Puig de Sant Grau, el Castell de Caldes, el Castell de 
la Malavella i el Jaciment paleontològic del Camp dels 
Ninots.

S’amplia el servei de recollida de mobles i trastos
L’augment d’abocaments incontrolats fa que l’Ajuntament 
prengui mesures i s’amplii el servei de recollida de mobles i 
trastos. 

El servei de recollida de residus voluminosos que es pres-
tava de forma concertada el darrer dimecres de cada 
mes, s’amplia a partir del mes d’agost i també es durà 
a terme el segon dimecres de cada mes. L’augment dels 
abocaments incontrolats i el volum de residus que es re-
collien un cop al mes, ha fet que el consistori hagi decidit 
ampliar un servei que inclou mobles, electrodomèstics i 
altres residus de gran volum i de difícil transport amb 
vehicles convencionals. Per optar a la recollida cal que 
els veïns i veïnes de Caldes truquin prèviament a NORA 
al tel. 872 012 018. Un cop realitzada la recollida es 
realitza un triatge per prioritzar la reutilització i reciclat-
ge dels residus. Els materials a recollir s’han de dipositar 
la nit abans del dia de recollida al costat de l’entrada 
del domicili de cada usuari, de forma ordenada; mai 
s’han de deixar molts i trastos vells fora al carrer ni al 
costat dels contenidors. En cap cas s’admetran residus 
que tenen connotacions perilloses o contaminants ja que 
es dipositen en un espai desprotegit de la via pública: 
finestres i altres residus amb vidre, pots amb restes de 
residus especials, líquids, envasos a pressió, etc. Com a 
alternativa es pot utilitzar la deixalleria municipal.
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3 artistes de Caldes
Albert Gimenez (pintura), Manel Calderon (il·lustració) 
i Lara Jaruchik (fotografia) han estat els artistes selecci-
onats per exposar aquest any a la Mostra d’Art 3 de 
Caldes que vol recollir artistes de disciplines diferents de 
Caldes o amb alguna vinculació amb el municipi. La mos-
tra s’ha pogut veure del 23 d’agost a l’1 de setembre al 
Casino. 
Albert Gimenez va guanyar el primer premi del concurs 
de pintura ràpida de Caldes al 2017, i també ha gua-
nyat premis a d’altres concursos de pintura ràpida a ar-
reu de l’Estat Espanyol. Recentment també va guanyar, al 
2018, el XXXVI Certamen de Pintura S. Soria de Benissa 
(Alacant).
Manel Calderon és l’il·lustrador que dona vida a la Ma-
lavella. Ha estat treballant per Disney i també per altres 
projectes del món de la televisió, el cinema i la publicitat. 
També és professor a l’escola Internacional d’Aromatera-
pia de Barcelona.
Lara Jaruchik viu a Caldes i és experta en captar emo-
cions. Un dels serveis que ofereix és la cobertura de ca-
saments. Les seves fotografies traspuen emocions, senti-
ments i moments que poden passar desapercebuts per a 
tothom, menys per a ella i la seva càmera.

Nous jocs a la plaça Mauthausen 
S’han canviat i redistribuït els jocs de la Plaça Amical 
Mauthausen i també s’han tret 4 arbres per eliminar el 
perill de cops.  
La Plaça Mauthausen compta amb una nova zona de 
jocs infantils. L’actuació té com a objectiu una millora 
integral de l’àrea de jocs infantils, amb la redistribució 
de l’àrea de jocs per ajustar-se millor a la plaça Amical 
Mauthausen, la retirada de l’escenari i de 4 arbres per 
eliminar el perill de cops, la substitució dels jocs per d’al-
tres nous i la construcció d’un nou paviment de graves 
que protegeix dels cops per caigudes. El cost de l’obra 
ha estat de 12.382,10€ IVA inclòs, i el subministrament 
de jocs ha costat 8.712€.

Es superen les previsions en la donació de 
sang
El 9 d’agost el Banc de Sang i Teixits va fer parada a 
l’Annex de la Casa Rosa per recollir sang. La jornada 
va ser un èxit, amb 86 bosses de sang, 8 oferiments i 
8 donants novells. Les xifres són molt positives tenint en 
compte que l’objectiu inicial era recollir 80 bosses. Les 
onades de calor i el canvi d’hàbits han fet que, el mes 
de juliol, les donacions siguin un 20% inferiors a les del 
juliol anterior. Aquest agost calien 20.000 donacions per 
cobrir les necessitats dels pacients a Catalunya. Per tot 
això és molt important donar sang, sobretot els mesos 
d’estiu. Sabies que calen 800 donacions diàries? Moltes 
gràcies per donar la teva sang, també has donat vida!  
L’Ampa de l’escola hi posava l’esmorzar i l’ajuntament 
de Caldes de Malavella el material per dur a terme l’ac-
tivitat.

Obre la porta a l’acolliment familiar
A Catalunya hi ha infants i adolescents que han estat 
separats temporalment de la seva família i necessiten una 
família acollidora que els pugui oferir un entorn afectu-
ós i educatiu segur. L’acolliment familiar és una mesura 
de protecció que té per objectiu general proporcionar 
un entorn familiar a aquests infants, on puguin créixer i 
desenvolupar-se, fins que sigui possible el retorn amb la 
seva família d’origen. La Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència assumeix la tutela d’aquests 
infants i delega la guarda en les famílies acollidores.
L’acolliment és una situació temporal de durada varia-
ble, en funció de les necessitats de l’infant i de l’evo-
lució de la situació familiar. Hi ha diverses modalitats 
d’acolliment: d’Urgència i Diagnòstic, Simple de Curta 
o Llarga Durada i Permanent. També existeix l’acolliment 
de Caps de Setmana i Vacances o Programa de Famílies 
Col·laboradores. 

NOTÍCIES BREUS

L’òpera Tosca, de Puccini en directe
El divendres 28 de juny al vespre ens vam poder transpor-
tar al Gran Teatre del Liceu gràcies a la iniciativa Liceu a 
la Fresca que un any més va acollir el Balneari Vichy Ca-
talan. Aquest projecte vol fer l’òpera accessible a tothom 
permetent assistir d’una manera única, propera i informal 
a una funció al Liceu gràcies a una retransmissió en di-
recte.

Trobada de mòduls ferroviaris
300 metres de via van omplir el Polivalent el darrer cap 
de setmana de juny en motiu de la trobada de mòduls 
ferroviaris
Caldes de Malavella va acollir el darrer cap de setmana 
de juny la 3a Trobada de Mòduls Ferroviaris.
Tot i tractar-se de la tercera trobada, el Club Ferroviari de 
Caldes de Malavella va fundar-se al 1998. La primera 
trobada es va fer al 2006 a l’escola Sant Esteve, al 2018 
en motiu dels 20 anys es va fer una segona trobada al 
Pavelló. Aquest any s’ha fet la tercera trobada en la que 
han participat associacions de tot Catalunya. La trobada 
aplegava prop de 300 metres de via i s’hi podien trobar 
trens de diferents escales i materials. Com a novetat també 
hi havia un grup de joves que treballen amb escalèxtric. El 
balanç de la trobada és molt positiu, al llarg de tot el cap 
de setmana hi van passar famílies i molta mainada es va 
interessar pel món dels trens. Aquesta trobada la organit-
za el Club Ferroviari Caldes de Malavella, l’Ajuntament i 
la Federació catalan d’Amics del Ferrocarril.
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Felicitats Gerard i Marta!

En Gerard Barnés ha aconseguit la 3a posició al Cam-
pionat d’Espanya per categories de Fosso Universal de 
Tir al plat, essent l’únic català classificat aconseguint el 
Bronze.
També va aconseguir quedar 1r de la seva categoria a 
les competicions del campionat de Catalunya realitzades 
aquest any.
Fins ara havia practicat aquest esport de manera ama-
teur però al gener del 2019 va participar en una compe-
tició organitzada en favor de La Marató de TV3 a Mollet 
del Vallés. Des de llavors ha participat en diverses com-
peticions a Llançà, Tordera, Vilopriu, Ulldecona i Mollet 
del Vallès. Properament, el 4 d’agost, participa a la final 
de la lliga Girona. Molta sort!
També cal destacar la fira de Marta López (al segon car-
ril de la pista), caldenca de 15 anys, que ha participat a 
la jornada Prèvia en el Campionat de Catalunya d’atle-
tisme. Les marques obtingudes a la prova de 300mll i de 
100 mll li han permés participar al campionat d’Espanya 
celebrat a Gijón el 6 i 7 de juliol. Va aconseguir arribar a 
semifinals en les dues proves, i en la 100 mll va fer marca 
personal amb 12,80. Felicitats!

Felicitats Escuderia Malavella!
Bon resultat de l’Escuderia Malavella en el “43 Rally de 
Aviles”, tercera prova del Campionat d’Espanya de Rallys 
de Vehicles Històrics en l’especialitat de Regularitat. Toni 
Verdaguer/Meius Mora van aconseguir guanyar-lo mentre 
en Pepe Lopez Sobrado va ser el tercer classificat, copi-
lotat en aquesta ocasió per en Jordi Ibarra. En el apartat 
d’Escuderies, la Malavella va ser la guanyadora.
Després d’aquest ral·li (equador del Campionat d’Espanya) 
l’Antoni és el líder en l’apartat de pilots, la Meius és líder 
en copilots i en Pepe és el quart en pilots. L’Escuderia Ma-
lavella és la líder en la classificació de clubs o escuderies.

Premien l’escola La Benaula
A finals de juny van premiar a Madrid a l’escola la Benaula 
amb el premi Nacional eTwinning pel projecte “little vets 
without borders” durant el curs 2017- 2018. Aquest treball 
es va realitzar dins de l’àrea de medi i llengua anglesa a 
Cicle Inicial. La motivació per fer aquest treball era la cura i 
l’apadrinament de mascotes i es va treballar en equip entre 
els alumnes, amb videoconferències i fins i tot van tenir la 
visita de dues persones integrants d’una ONG que apa-
drina mascotes. Una de les activitats que es va fer va ser 
una recol·lecta d’aliments relacionats amb la seva cura i 
alimentació.
El projecte van programar i elaborar les dues mestres pre-
miades, la Marta Teruel i la Iolanda Moya, tutora i especi-
alista. Felicitats!

NOTÍCIES ENHORABONA DESTACAT CÀNCER  DE  CÒLON

El programa de Prevenció del Càncer 
de Còlon torna a Caldes
El càncer de còlon i rec-
te és un tumor maligne 
molt freqüent a la nos-
tra societat. Al llarg de la 
vida el patiran un de cada 
vuit homes i una de cada 
catorze dones. El seu 
pronòstic és molt variable 
i depèn en gran part del 
moment del diagnòstic.
TEXT > MÍRIAM SÀBAT

Si es diagnostica en fase precoç la su-
pervivència és superior al 90 % mentre 
que si es diagnostica en fases avança-
des en les que la malaltia ja està disse-
minada pel cos les taxes de supervi-
vència descendeixen fins a 8%.
 
La colonoscòpia és una tècnica se-
gura, que es fa sota sedació i que 
permet fer prevenció del càncer de 
còlon.
 
La polipectomia endoscòpica du-
rant la colonoscòpia permet extir-
par els pòlips del còlon, lesions que 
poden esdevenir tumors malignes  
el dia de demà.

Des de l’any 2017 la generalitat de 
Catalunya du a terme un Programa 
de Detecció Precoç de càncer de 
còlon per tal de diagnosticar aques-

ta malaltia en fases més precoces. 
Està comprovat  que la mortalitat 
es pot reduir en més d’una tercera 
part participant en la campanya de 
prevenció amb prova de sang oculta 
a la femta que proposa el Departa-
ment de Salut de la Generalitat.
 
L’any 2017 es va dur a terme la pri-
mera ronda el Programa de detecció 
precoç de Càncer de còlon i recte a 
Caldes, promogut pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya.

ABS CASSÀ NOMBRE %

Població invitada 7497 100%

Participants 2865 38,22%

SOF positiva 226 7,89%

SOF negativa 2639 92,11%

Colonoscòpia 186

Resultat normal 47

Resulta amb pòlip 125

Resultat amb càncer 14

En aquesta primera convocatòria, 
a l’àrea bàsica de salut de Cassà, es 
van enviar 7497 cartes convidant a 
participar i es van detectar 14 càn-
cers de còlon i 125 pacients amb 
pòlips.

La campanya de prevenció del De-
partament de Salut va dirigida a 
tota la població de 50 a 69 anys. 

Al desembre d’enguany es posa en 
marxa la segona ronda. Els que es-
tigueu dins la franja d’edat rebreu 
una carta al domicili animant-vos a 
participar.  

Qui vulgui participar haurà d’anar 
amb la carta a la farmàcia més pro-
pera que és l’encarregada d’entregar 
i recollir el col·lector per la prova de 
detecció de sang oculta a la femta.

TRES CONSELLS PER A LA PREVENCIÓ 
DEL CÀNCER DE CÒLON:
1. Dieta rica en fibra i exercici 

físic regular
2. Estudi de sang oculta en fem-

ta  a partir dels 50 anys
3. Colonoscòpia a partir dels 

40 anys si hi ha antecedents 
a la família

 
 ✓ El càncer colorectal és el més 

freqüent a la nostra societat,  
però prevenir-lo està a les nos-
tres mans.

 ✓ Una dieta sana, exercici físic 
regular, evitar tabac i alcohol 
pot ajudar a prevenir-lo.  

 ✓ Realitzar-nos tests de sang 
oculta a partir dels cinquanta 
anys pot ajudar a canviar les 
estadístiques i que el càncer de 
còlon deixi de ser tan freqüent.

Si tens entre 50 i 70 anys, participa! 
Només depèn de tu!

VISITES  TURÍSTIQUES
“la personalitat d’una vila termal”

diumenges al matí
O�cina de Turisme 972480103,  11h. 3 eur. Visites Guiades
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Aquest parell van ser presents du-
rant la celebració en homenatge a 
l’1 d’octubre del 2017, van fer de ju-
rat per la rua de carnaval, van ser 
a la Festa de la Malavella, han es-
tat a la inauguració de la carretera 
de Llagostera i l’Espai Aquae, han 
donat el tret de sortida a la XXVII 
Marxa Popular a Sant Maurici, i se-
gur que els heu pogut veure a molts 
llocs més. Els seus últims actes de 
presència han sigut durant passada 
Festa Major, abans de fer el tras-
pàs de banda a l’hereu i a la pubilla 
2019.
 
Recorden amb afecte tota la Festa 
Major del 2018, com la van passar 
amb els seus amics i companys que 
també es presentaven, com van riu-
re preparant el sopar popular del 
dijous i pujant a l’escenari a fer les 
proves i poder veure-ho tot des de 
dalt. “Estar a la barra va ser una es-
tona molt divertida”, també recorda 
en Miquel. La Mar destaca que ha-

ver pogut viure aquesta experiència 
amb els “amics de tota la vida” és el 
que va fer que s’ho passessin tan bé 
i fos tan especial.
 

Després de tres dies de festa va arri-
bar el diumenge. Quan eren dalt de 
l’escenari i els presentadors van dir 
els seus noms, els dos es van quedar 
sense saber què dir. Els costa tro-
bar una paraula per definir aquell 
moment, recorden els companys 
i companyes, que de seguida se’ls 
van acostar i els van felicitar. “I ens 
van tirar enlaire, és el que més re-
cordo”, explica la Mar.
 
Haver de portar la banda, sembla 
que ha estat la part que més els ha 
costat de tota l’experiència. A part 

que algú dels dos se la va deixar 
als primers actes que anaven i van 
haver de recular a buscar-la, per la 
resta la Mar explica que “quan bai-
xàvem de l’escenari ja la teníem tre-
ta i doblegada”.
 
I parlant de bandes, la generació de 
nois i noies del 2000, van ser la pri-
mera que tothom va tenir banda. 
Només es va saber qui era la pubilla 
i l’hereu i la resta van ser tots cava-
llers i dames, independentment de 
quina posició haguessin quedat. Els 
dos coincideixen que els ha agradat 
aquest canvi, que van poder escollir 
ells i elles, i creuen que ha fet que 
més gent s’hagi animat. “No hi ha 
la por de quedar últim o així. Està 
molt millor”, considera en Miquel.
 
Una altra novetat que hi ha ha-
gut amb aquesta generació, és que 
quan se’ls va proposar presentar-se 
com a candidats i candidates, van 
compartir un berenar amb antics 

La Mar Carbó i en Miquel Farré han tingut un any bastant mogudet, i és que ja diuen 
que ser hereu o pubilla en any d’eleccions porta molta feina. I així ho han descobert 
aquests joves que van ser escollits per elecció popular durant la Festa Major del 2018. 
TEXT> XÈNIA CASANOVAS

Acomiadant a la 
pubilla i hereu 
2018

hereus i pubilles que els van expli-
car la seva experiència.
 
Clàudia Guaresti i Cesc Canet, pu-
billa i hereu 2019, aquest paràgraf 
va per vosaltres perquè us recoma-
nen moltes ganes, predisposició i 
la mandíbula preparada per som-
riure. També us adverteixen que 
no perdeu la banda, o haureu de 
tornar a buscar-la, però sobretot, 
us animen perquè us ho passareu 
molt bé.
 
En Miquel i la Mar guardaran un 
record ben especial de la Festa 
Major del 2018, “va ser de les mi-
llors” segons en Miquel. I segur 
que també de tota l’experiència que 
va venir  després que “venia amb 
el contracte que ens van fer signar”, 
diu la Mar entre riures. Tots dos 
reconeixen que repetirien i sempre 
podran presumir de ser de les po-
ques persones que poden dir que 
tenen a casa un tros de la cinta que 
va servir per inaugurar la tan espe-
rada carretera de Llagostera.

REPORTATGE PUB I L L A  I  H EREU  2018

Mar Carbó i Miquel 
Farré van ser els 
hereus escollits en la 
Festa Major del 2018

Cada any es proposa a tot el jovent de Caldes que compleix la majoria d’edat 
que es presenti per a representar el poble com a hereu o pubilla. És una acti-
vitat amb molta tradició a Caldes i que és gestionada des de l’Espai Jove Ca 
la Romana. L’escollit i l’escollida, a part de passar-ho molt bé, són la imatge 
de Caldes de Malavella durant tot un any, fent presència a actes locals com 
presentacions o inauguracions, a més d’altres actes d’àmbit comarcal i fins i tot 
català. És tota una experiència! Si n’estàs a punt de fer 18... no deixis passar 
la oportunitat!
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Èxit d’afluència 
de gent en la 
Festa Major 
de Caldes de 
Malavella
La Festa Major de Caldes ha durat sis 
dies, de l’1 al 6 d’agost, amb actes previs 
el cap de setmana del 27 i 28 d’agost.

Des de la regidoria de Festes es fa un 
bon balanç de la Festa Major que tot 
just va acabar el dimarts 6 d’agost.

Han estat sis dies plens d’activitats 
per a petits i grans i per tots els gus-
tos. El cap de setmana del 27 i 28 
de juliol Caldes de Malavella ja va 
arrancar motors per acollir la Festa 
Major amb activitats com el Con-
curs de Pintura ràpida que va aple-
gar més de 50 artistes, el de pintura 
a l’asfalt, el torneig de futbol, la cer-
cavileta de gegantons, el teatre o la 
XXVII Marxa de Sant Maurici amb 
més de 300 participants.
El dijous 1 d’agost la Festa arrancava 
oficialment amb el gran sopar popu-
lar i tot seguit el concert de la Salseta 
del Poble Sec.

ESPAI AQUAE
Una de les activitats destacades ha 
estat la inauguració i portes ober-
tes de l’Espai Aquae el divendres 2 
d’agost.

L’Espai Aquae és un centre que 
combina la recerca, la didàctica i la 
interpretació del patrimoni de Cal-
des de Malavella en el que es pro-
posa un recorregut per conèixer el 
llegat natural i cultural del municipi, 
forjat al llarg del temps gràcies a la 
particularitat de les seves aigües.

ELS PREGONERS
Aquest any bona part del protago-
nisme se l’ha endut l’Agrupació Sar-
danista que era l’entitat pregonera 
d’enguany. Han estat els responsa-
bles de donar veu al pregó perquè 
aquest any celebren el seu 70è ani-
versari.
Després del pregó van seguir les 

tradicionals activitats com són la cercavila de ge-
gants, la megatraca, o la nit d’havaneres i cremat, 
a més dels concerts a l’envelat.

LES NITS DE FESTA MAJOR
Aquest any hi ha hagut caps de cartell recone-
guts a l’envelat. S’ha comptat amb la presència 
de Doctor Prats, Itaca Band, Koers, la Salseta del 
Poble Sec o la Loca Histèria entre d’altres.
La nit que es va percebre més afluència de gent 
va ser la nit de dissabte amb el concert de Doctor 
Prats.

GEMMA ALSINA
Regidora de festes

“Aquest any ens hem superat amb totes les activitats, 
mai havíem tingut tanta gent a Caldes per Festa Ma-
jor i podem dir que totes les activitats han estat un 
èxit”. 

Aquest any, seguint també la línia de l’any passat, 
la Festa ha reivindicat el paper de la dona i els 
col·lectius LGTBI amb el Punt Violeta on s’oferia 
assessorament i informació en cas de patir o pre-
senciar algun comportament masclista o sexista. 
Aquest any s’ha ofert servei els tres dies forts de 
concerts a l’envelat: el divendres, el dissabte i el 
diumenge. A sota la carpa s’oferien fulletons, bra-
çalets amb el lema #caldeslliuredesexisme i dinà-
miques sensibilitzadores. Un grup de psicòlogues 
i voluntaris i voluntàries dinamitzaven l’espai.

ACTIVITATS SOLIDARIES
Un dels actes que s’ha fet per la Festa Major ha 
estat la Festa Holi, que ha recaptat 462€ per la 
campanya #pelsvalents que impulsa la Policia 
Local per recaptar fons per la investigació del 
càncer infantil.

La Colla Excursionista, en la Marxa de Sant Mau-
rici del diumenge 28 de juliol, també va oferir ca-
fès i altres begudes a favor de La Marató de TV3.

Altres actes que marquen l’essència de la festa 
caldenca és el sopar popular de Festa Major, on 
hi van sopar més de 600 persones i entre mig es 
van presentar els candidats a Hereu i Pubilla. La 
nit de diumenge també és una de les més dinàmi-
ques de totes, perquè és quan es fa la votació del 
nou hereu i pubilla, tot amanit i dinamitzat amb 
activitats, gresca i molt d’humor.
Aquest any hi ha hagut activitats noves com el 
primer torneig 12 hores de Futbol 7 Vichy cata-
lan, s’ha recuperat el Xampú Gol, a més de re-
petir-se altres activitats estrenades en les recents 
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edicions com és el cas de la Festa Holi, el super 
tobogan aquàtic, la segona edició del Karaoke 
aquesta vegada dinamitzat pel grup Kontrover-
sia, o el concurs de pintura a l’asfalt.

ACTIVITATS D’ANIVERSARI
En aquesta edició s’han felicitat també diferents 
activitats que han celebrat el seu 10è aniversari, 
com és el cas del Batiaigua i Escuma i també del 
Campionat Obert d’Escacs de Festa Major.

Tampoc ha faltat teatre, el correfoc, sardanes, 
balls, la trobada de puntaires, el clàssic concert 
de les corals infantil juvenil i cantaires de Caldes, 
a més de la Festa Aquàtica amb inflables, entre 
d’altres.

ACTIVITATS PER A GENT GRAN
Les darrers activitats, el dilluns 5 i dimarts 6, es-
taven pensades sobretot per la tercera edat, amb 
el Concert de la Orquestra Maravella, el concert 
espectacle l’Home de la Guitarra a càrrec de Port 
Bo, Indira Ferrer Morató i Gina Espolet amb 
l’acompanyament d’Antoni Mas i Joan Bosacoma; 
o el Ball vermut amb Nou trànsit entre d‘altres.

Des del consistori s’ha volgut agrair la tasca feta 
durant la Festa Major als Joves Intrèpids, també a 
totes les entitats vinculades a la festa així com als 
més de 170 voluntaris que han fet possible totes 
les activitats programades.

Aquest any, entre mig dels 
actes de Festa Major tam-
bé es va inaugurar l’Espai 
Aquae, que repassa la his-
tòria de Caldes amb l’aigua 
com a fil conductor.
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REPORTATGE L A  DEVOC IÓ  A  SANT  GRAU

Sembla clar que l’ermita de Sant 
Grau en un primer moment exercí 
de temple parroquial però, si és així 
l’advocació primitiva d’aquesta es-
glésia no podia ser Sant Grau sinó 
Sant Esteve i per tant és impossible 
buscar una continuïtat del culte a 
Apol·lo de l’espai sagrat de les Ter-
mes Romanes en el culte a Sant Grau 
de la capella pròxima. Sant Grau fou 
un comte i abat occità que visqué al 
segle IX i, al Bisbat de Girona, no 
trobem referències a la devoció a 
Sant Grau anteriors al segle XIV. Tot 
i així, sembla molt probable que, en 
perdre la condició de temple parro-
quial i traslladar la devoció de Sant 
Esteve a l’església de Santa Maria, 
s’escollís un nou patronatge vinculat 
a les propietats curatives de l’aigua.
A Catalunya, Sant Grau sempre ha 
estat un sant advocat contra les ma-
lalties ja sigui de persones, com en el 
cas del proper santuari de les mun-
tanyes de Tossa, com dels animals 
i sobretot el bestiar boví. Especial-
ment a la Garrotxa hi ha la tradició 
que, de viatge per Catalunya, Sant 
Grau es va trobar amb una pesta que 
afectava aquest tipus de bestiar i, per 
ajudar a un pagès, va beneir un bou 
que s’acabava de morir. L’animal va 
revifar i, veient això, tots els pagesos 
van desenterrar els bous que se’ls 
havien mort i, després de la bene-
dicció del sant, aquests van ressus-
citar la qual cosa va fer que en aque-
lles contrades les vaques i els bous 
tinguessin a Sant Grau com a patró. 
Aquesta llegenda es pot relacionar 
fàcilment amb la tradició que enca-
ra expliquen algunes persones grans 
de Caldes de portar les vaques i els 
bous a beure aigua termal per tal de 
curar-los els còlics i mals de panxa. 
Segurament doncs, a Caldes, Sant 

Grau era invocat tant per a la cu-
ració de les persones com dels ani-
mals i fins i tot acudien en processó 
al santuari de Tossa de Mar. Així ho 
trobem reflectit amb dues llicències 
del bisbat de mitjans del segle XVII.
 
PERÒ DES DE QUAN HI HA 
AQUESTA DEVOCIÓ A CALDES?
 És fa difícil de saber, quan parlem 
de temps tant reculats sovint els do-
cuments s’han perdut. Sabem però 
que l’any 1339, el bisbe Arnau de 
Mont-rodon, a través d’una cons-
titució sinodal, estableix la forma 
d’elegir els obrers parroquials que, 
sota la supervisió d’un clergue, hau-
ran de portar els comptes i assegu-
rar el bon estat dels temples. És en 

aquest context que, el 25 de gener de 
1342, la universitat de la vila, reuni-
da al cementiri, nomena dos procu-
radors laics i el sagristà per recollir 
i administrar les rendes, l’obreria i 
les llànties de l’església de Sant Este-
ve i Santa Maria i de les capelles de 
Sant Grau i Sant Maurici1. Aquest és 
el primer document en què trobem 
mencionada tant la capella de Sant 
Grau com la de Sant Maurici, però 
només 6 anys després, el 1348, les 
tornem a trobar com a beneficiàries 
d’unes deixes del testament de Pere 
Esteve de Vilardell 2.
Tot i aquestes notícies, la capella es 
deu anar degradant i el 28 de març 
del 1357 s’autoritza traslladar l’altar 
de Sant Grau a l’interior de la par-
roquial ja que amenaça ruïna. El 10 
d’octubre d’aquest mateix any, i se-
gurament preveient la festivitat del 
sant que tradicionalment s’esqueia el 
dia 13, els prohoms demanen llicèn-

La devoció a Sant Grau a Caldes de Malavella
Tenim referències de la devoció a Sant Grau a Caldes ja des del 1342 i potser és més 
antiga i tot però la capella a passat per molts entrebancs i la seva festa, tot i que no 
es deu haver deixat de fer, ha estat més o menys lluïda segons les circumstàncies i els 
temps. TEXT > MARC MARTÍNEZ I COMAS

Imatge de principis de segle XX d’un 
pagès amb un bou sota l’ermita i la font 
de Sant Grau               
(Col. Antoni Vilà i Ribot).

cia per celebrar a l’altar que s’ha mu-
dat de lloc provinent d’una “església 
vella”.
Però el temple no és abandonat del 
tot i el 1422 s’obté una quesitòria 
(llicència per demanar caritat) se-
gurament per obtenir fons per po-
der-lo restaurar. Sabem també que, 
el 1515, és utilitzat per les monges 
de Cadins (potser Valldemaria) que 
s’han refugiat a la casa del donzell 
de Cruïlles (Cal Ferrer de la Plaça) i 
que el 1627 s’obté una nova llicència 
per vendre el ciri de Sant Grau per 
fer un pal·li per l’altar de dit Sant.
Tot i així, el mal estat de l’edifici deu 
ser una situació recorrent al llarg 
dels segles i, en la visita pastoral del 
1880, ens parla d’una “capilla públi-
ca dedicada a San Gerardo abando-
nada e inservible” tot i que el 1901 
deu estar altre cop en bon estat i ens 
parla de la capella pública de Sant 
Grau i el Remei.3

QUAN SE CELEBRAVA LA DIADA 
DE SANT GRAU I LA MARE DE 
DÉU DEL REMEI?
Canònicament Sant Grau d’Orlhac 
se celebra el 13 d’octubre i la Mare de 
Déu del Remei el segon diumenge 
d’aquest mateix més, per tant dues 
dates molt pròximes i que fins i tot 
algun any poden coincidir com pas-
sa aquest 2019. Històricament sem-
bla que ja el segle XIV a Caldes es 
celebrava aquesta data i això no can-
vià fins ben entrat el segle XX. Per a 
dates antigues es difícil trobar refe-
rències a aquestes festivitats però a 
partir del 1939 la Parròquia de Sant 
Esteve publica una fulla parroquial 
on podem trobar tots els actes que 
s’hi celebren4. És així com després 
de la destrucció de la Guerra Civil 
trobem el diumenge 13 d’octubre de 
1940 la “reposición de la imagen de 
la Virgen del Remedio en la capilla 
de ‘san Grao’”.

Tres anys després hi torna ha haver 
festa grossa, el dimecres 13 d’octu-
bre de 1943 se celebra la “Fiesta de 
San Gerardo (San Grao): en su pro-
pia capilla, a las 8 misa con rezo 
del Santo Rosario a intención de los 
devotos del santo”. Però el diumenge 
abans dia 10: “En la parroquia. A las 
11, Solemne oficio, a cargo de impor-
tantes elementos de Gerona y Barce-
lona, bajo la dirección del maestro 
Civil. Por la tarde una audición com-
pleta de sardanas, organizada por un 
grupo de entusiastas de nuestro baile 
popular.” Aquests actes del diumen-
ge són per, “unos momentos antes del 
oficio, bendición de la hermosa ima-
gen de san Gerardo” i podem veure 
el detall dels actes en la fulla del diu-
menge després.

Encara el 1973 trobem que la situ-
ació és la mateixa i el dissabte 13 
d’octubre “con motivo de la fiesta 
del Santo se celebrarán en su capilla 
los siguientes actos: mañana a las 8, 
Santa Misa; tarde a las 6, rezo del 
santo Rosario”.
Tot i la revifalla que van tenir en 
aquells anys moltes altres festes 
aquesta es deu anar apagant de mica 
en mica i “una nit d’agost, amb una 
calor asfixiant  un grup de persones 
del veïnat i d’altres de les rodalies pa-

raven la fresca a la vora del portal de 
can Floris, tot fent tertúlia. En Pep 
del Gel llavors, amicalment, escri-
dassà un xic els veïns de Sant Grau, 
sobretot a en Mateu Ribas, dient-los 
que tenien cura de totes les festes 
menys la seva pròpia.”  És així com 
es decideixen a organitzar una nova 
festa del barri, arreglen l’ermita i els 
seus entorns i organitzen sardanes, 
balls i el popular tast del vi novell. 
Amb tot això van a parlar amb el 
mossèn d’aquell temps i decideixen 
traslladar la festa al 3 i 4 d’octubre. 
És així com a la fulla del dijous 3 
d’octubre de 1974 ja trobem “Fiesta 
de “SAN GRAU”.- En la capilla del 
Santo. Misa a las 8 de la mañana 
y Sto. Rosario a las 4.30 de la tar-
de. VIERNES.- En la capilla de San 
Grau: Misa a las 8 de la mañana y 
Sto. Rosario a las 4.30 de la tarde en 
honor a la virgen de los Remedios.”

COM ÉS QUE ES CANVIEN LES 
DATES DE LA FESTA?
Ningú ens ho ha sabut explicar i la 
fulla tampoc ens ho aclareix però 
sembla que tot bé d’una confusió. A 
partir del 1969, amb el Concili Vati-
cà II, l’església passa per un profun-
da transformació i modernització, 
alguns sants són canviats de data i 
d’altres, fins i tot, eliminats del san-
toral. Al buscar la data de celebració 

Imatge de la fulla parroquial on s’expli-
quen els actes de restitució de la imatge 
de Sant Grau amb un llistat dels donants i 
les despeses (Arxiu Parroquial).
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de Sant Grau Abat deuen trobar al 
santoral el 3 d’octubre i decideixen 
celebrar la Mare de Déu del Remei 
l’endemà per a fer la festa més com-
pacte però resulta que el Sant Grau 
del dia 3 no és Sant Grau d’Orlhac 
sinó Sant Grau de Brogne, un altre 
Sant Abat del mateix nom, en aquest 
cas belga, amb una vida molt sem-
blant a la del Sant Grau occità però 
sense tradició a Catalunya.
És així com la festa es trasllada del 
13 al 3 d’octubre, i any rere any es 
van celebrant actes en aquestes 
noves dates per engrandir la festa 
d’aquest antic barri de la vila. Però 
la vida aquest últim quart de segle 
ha canviat a marxes forçades, mol-
ta gent viu fora de Caldes o té ho-
raris que res s’assemblen als dels 
treballadors dels “embotellaments” 
de fa uns anys i, almenys als actes 
religiosos cada vegada hi assisteix 
menys gent, és per això que el Con-
sell Pastoral ha decidit traslladar-los 
al segon dissabte d’octubre, el més 
proper a les dates tradicionals de les 
dues advocacions de la capella de 
Sant Grau.

Recordatori dels actes de benedicció de la 
campana, una de les diades més solemnes 
que s’han viscut a la capella aquests últims 
50 anys.
(Col. Família Comas-Cabruja).
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1 La devoció de Caldes és una de les més 
antigues que hem pogut documentar al 
bisbat de Girona només superada per la 
de la capella del castell d’Hostoles (Sant 
Feliu de Pallerols – les Planes) que apareix 
mencionada 26 anys abans, el 1318 i se-
guida per l’ermita de Sant Grau d’Albons 
documentada el 1359.

2 El mas Esteve de Vilardell fou abandonat 
i el 1443 quedà unit al mas Revellí.  

3 Ens és desconegut en quin moment apa-
reix l’advocació de la Verge del Remei, 
molt vinculada també a les propietats 
guaridores de l’aigua i típica d’altres po-
blacions amb presència d’aigües termals, 
per exemple, a Caldes de Montbui hi ha 
un important santuari dedicat a aquesta 
advocació mariana i a Caldes d’Estrac, 
Caldetes, la tenen com a patrona.

4 La col·lecció de fulles antigues que es 
conserven foren guardades per l’Àngela 
Fradera de Can Pega de les Mateues i des-
prés de la seva mort donades pels hereus a 
l’Arxiu Parroquial, per tant, els hem d’estar 
agraïts per tenir cura de guardar aquest pe-
tit fragment de la història de Caldes.
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Podem dir que, “de sempre”, les nostres Festes Majors, els concerts i el ball, 
han estat amenitzats per la nostra Orquestra Internacional Maravella. Un any 
va faltar, i hi varen haver moltes queixes, perquè la gent del poble vol tenir la 
seva identitària orquestra i els que ho varen canviar no eren caldencs nadius. La 
Orquestra que els va suplantar tampoc els va agradar com la seva Maravella.. 
PER > SEBASTIÀ LÒPEZ SEBASTIA@CALDESDEMALAVELLA.CAT SEBASTIALOPEZ36@GMAIL.COM

L’Orquestra Maravella neix a Cal-
des de Malavella l’any 1951 de la mà 
del seu fundador Lluís Ferrer. L’any 
2001, es va celebrar a Caldes el seu 
cinquantè aniversari amb més de 
tres mil seguidors i amb actuacions 
de músics de fama internacional, 
se’n va parlar a totes les ràdios, TV3, 
diaris catalans, espanyols i estran-
gers. Aquell any varen anar anome-
nant-ho arreu on actuaven, era una 
fita d’or molt important. Els primers 
anys els passaren gairebé a l’estran-
ger, d’aquí el nom d’ ORQUESTRA 
INTERNACIONAL. Aquests 68 
anys consecutius han actuat a Es-
panya, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, 
França, Àustria, Suïssa, Portugal, 
Holanda, Andorra, Dinamarca, 
Àfrica, també a l’antiga Unió Sovi-

ètica, on es varen recórrer actuant 
mesos enters diàriament en grans 
Hotels i Festivals quasi en totes les 
Repúbliques del país... El 21-10 - 
1997 rep la preuada Creu de Sant 
Jordi, entre moltes més nominaci-
ons, per divulgar la música catalana 
arreu del món amb concerts i sarda-
nes obtenint un gran èxit internaci-
onal i arreu del nostre país i també 
en quasi tota la geografia d’Espanya, 
televisió, festivals, sales de festa i te-
atres. El festival de la cançó Medi-
terrània la TVE el donava cada any.
El constant record a Manel Coma-
devall: A Sant Quirze de Besora 
(Osona), recentment els coneguts 
organitzadors, Joan Codina i Àngel 
Capdeferro, varen homenatjar-lo, 
programant una sardana, obligada 

de trompeta, composta pel mateix 
Manel Comadevall. Hi vaig assis-
tir, en aquest l’homenatge pòstum, 
va ser extraordinàriament espec-
tacular en assistència, amb placa 
d’homenatge, rams i elogis. Hi va-
ren assistir els seus fills que reveren 
abraçades, encaixades de mans i 
elogis de la multitud. Per arrodonir 
el record del matrimoni Manel i Pal-
mira, tots dos recents traspassats, 
el músic Aleix Mach ha escrit una 
sardana dedicada a ells, anomenada 
“MANEL I LA PALMIRA – JUNTS 
PER SEMPRE”. Es va estrenar a Es-
parraguera el 14 de juliol 2019. Ara 
sempre l’interpreten quan han de 
tocar sardanes. Segur que també la 
posaran al dossier les altres cobles.  
La Maravella sempre va assolir els 

Estem de Festa 
Major de 
“Maravella”!
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reptes més difícils arreu on actuava 
en l’etapa conduïda per Manel Co-
madevall i Roca, tant en música de 
concert, com en la de ballables. In-
cansable treballador i ferm compli-
dor, orientant a bon port cada actu-
ació dels milers assolits. Dirigint el 
tarannà de l’Orquestra i escollint re-
pertoris agradables al seu públic que 
en cada actuació l’aclamava. Sempre 
estant actiu en tots els detalls de 
presentació, vestuari, programació 
i amb la màxima qualitat musical. 
Per cert, el mes de juliol passat va 
sortir a la venda un CD anomenat 
“A PROP TEU”, un recull del que es 
programen en els concerts de la Ma-
ravella. En aquest nou treball dis-
cogràfic s’hi anomena el poder de 
la música en rigorós directe, davant 
d’un públic i és per això el seu títol 
“A prop Teu” dirigit a tots els milers 
de “fans”. En el llibret d’aquest CD, 
també hi ha una dedicatòria a Ma-
nel Comadevall i Roca, perquè sem-
pre i constantment se’l seguirà re-
cordant. Escoltant-lo, tothom estarà 
“A PROP SEU” i recordant-te’l no 
s’apagarà mai la flama de l’amistat.
Enguany, al voltant de la revetlla de 
Sant Joan, va sortir a la venda un 
nou CD aquesta vegada dedicat a la 
nostra música sardanista però can-
tada. Feia molt temps que no s’ha-
via treballat en aquesta modalitat i 
l’Orquestra Maravella capdavante-
ra en tot ho ha empès, amb l’ànim 
d’acontentar als seus seguidors més 
fidels, segurs d’agradar. El CD porta 
per nom: CATALUNYA CANTA...
SARDANES. El text d’aquest CD 
el defineixen amb una sola paraula, 
“IL·LUSIÓ”, i aquesta il·lusió és per 
complaure als seguidors que que-
den embadalits i aplaudeixen fort i 
llargament quan canten una sardana 
amb l’amplitud de sons i veus, fent 
arribar al cor la passió de la nostra 
dansa.

L’etapa actual de l’orquestra, es tro-
ba en un punt àlgid, molt difícil de 
superar tant en la part cantada com 
l’orquestrada. És de sempre que ha 
estat capdavantera. Impacten els co-

lors de les presentacions, impacta el 
seu ritual en la presentació a l’esce-
nari, impacta el bon gust dels seus 
vestuaris, sobretot la part femenina 
amb el seu distingit guarda-roba, 
amb colors tant extravagants, vapo-
rosos i elegants i que es canvien en 
cada grup d’actuacions d’acord amb 
la música, país, i ritme escollit. Les 
cantants engalanades i amb les se-
ves veus angelicals, a vegades molt 
difícils d’interpretar si no s’és molt 
professional, tot ballant amb mo-
viments sexis que el públic agraeix 
aplaudint de ferm. Té molt d’èxit el 
Rock simfònic adaptat a l’Orquestra, 
el “Queen”. Les seves versions adap-
tades fan embogir ballant, cadascú 
amb els seus moviments frenètics 
tot creant un ambient festiu. Tota 
aquesta simbiosi fa que l’espectacle 
sigui enormement creatiu i “BRU-
TAL”!!!!!.  

A l’hivern cada setmana assagen 
a Caldes al local de la Maravella, 
casa de Lluís Ferrer i Pepita Rosell. 
Tothom que passa per davant els 
saluden i si es paren, els poden sen-
tir assajar, per això són tan propers 
nostres. Són de casa, i ells ho procla-
men a tot arreu on actuen: som de 
Caldes de Malavella. Sentint aques-
tes paraules tothom del poble queda 
al·ludit i orgullós de tenir-la seva.
El Nadal a Caldes de Malavella en 

els darrers anys es celebra amb una 
actuació de la Maravella omplint 
fins a la bandera el poliesportiu. 
També actuen excel·lents músics de 
Caldes, Josep Vilar i Antoni Mas. 
Conviden a músics i cantants antics 
membres de l’Orquestra creant un 
espectacle inigualable de bo. En tots 
els actes que es celebren a Caldes, el 
nostre Ajuntament hi col·labora des 
del primer pas per preparar la seva 
realització. Tenim la sort de comp-
tar amb la regidora de festes Gem-
ma Alzina i Mir,  un verdader pal de 
paller en tot el que se li demana a 
celebrar pel poble i per descomptat, 
sempre en primer lloc, el nostre al-
calde Salvador Balliu i Torroella que 
dóna el vist i plau en tots els projec-
tes del poble per poder-ho realitzar 
amb èxit, comptant amb la brigada 
municipal que a tothora està dispo-
sada a fer que no falti res en lloc, ta-
rimes, cadires, taules i demés estris, 
treballant a l’hora dels festejos. Mol-
tes vegades ells no els poden gaudir 
per la feina.

Enguany van anar passant els feste-
jos programats de Festa Major i arri-
bat el dilluns dia 5 d’agost va actuar 
la Orquestra Internacional Marave-
lla, jo diria com a traca final de festa. 
Varen obtenir una  vegada més un 
altre èxit, amb un ple de gom a gom 
dins l’envelat ja no hi cabia ni una 

cadira més. Cal remarcar que des 
de fa alguns anys la direcció de la 
Maravella córrer a càrrec del fill d’en 
Manel Comadevall, Miquel Coma-
devall i la filla Imma Comadevall, 
que són els puntals de l’Orquestra, 
continuant la labor començada pel 
seu pare, Manel Comadevall, anant 
seguint una línia ascendent.

Va començar el concert amb l’espec-
tacular entrada dels músics traves-
sant el centre tot tocant una marxa. 
El concert ofert és diferent cada any 
i molt ben acurat musicalment. Es 
va començar amb una sardana, la 
gent ja va quedar embadalida. Tam-
bé amb les actuacions dels cantants 
i amb l’orquestra sola. Es diu que 
una imatge val per mil paraules, no 
sé com descriure el que és veure’ls i 
sentir-los en directe. La gent aplau-
dint en cada actuació i tan les can-

tants, com els músics canviant-se 
de roba a cada interpretació, a part 
els colors que volen en l’escenari di-
buixant un cel artificial. Varen tenir 

un èxit total. Tot seguit la gent i els 
músics es va anar preparant per la 
sessió de ball.

La multitud ballant al ritme d’aques-
ta gran Orquestra satisfets i aplau-
dint en cada interpretació, agraint 
l’excel·lent actuació, posant en mar-
xa tots els músics amb moviment 
des dalt l’escenari.

Sabem que és una de les orquestres 
actuals amb més balladors - segui-
dors en les seves actuacions. 
 
Un any més hem gaudit de la nostra 
Orquestra Internacional Maravella, 
de Caldes de Malavella. Per molts 
anys d’èxits “MARAVELLOSOS”, 
comptant amb la nostra simpatia i 
agraïment envers a ells.
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34è Memorial 
Mestre Mas Ros
El 23 d’agost de 1985 ens va deixar el nostre estimat 
mestre i convilatà Francesc Mas i Ros, músic, 
compositor de sardanes i balls. Per commemorar 
la seva gran popularitat en el món sardanista i la 
seva aportació, havent estat membre de la junta 
sardanista, i col·laborant amb sardanes dedicades al 
poble de Caldes i també a la seva gent.
PER > SEBASTIÀ LÒPEZ SEBASTIA@CALDESDEMALAVELLA.CAT SEBASTIALOPEZ36@GMAIL.COM

En la seu de l’Agrupació Sardanista 
local d’aleshores, es va acordar ce-
lebrar que, el dissabte més pròxim 
al 23 d’agost de cada any, es celebrés 
davant del monument erigit a la 
Plaça i carrer amb el seu nom, cele-
brar-hi una doble audició de sarda-
nes, totes escrites pel mestre Fran-
cesc Mas i Ros. Aquest homenatge 
anual s’anomena de sempre festiva-
ment el “Memorial Francesc Mas i 
Ros”. De seguida es varen disposar 
els medis i es va difondre la notícia 
que va estar molt ben acollida. La 
ballada d’avui 24 d’agosts 2019, ha 
estat espectacular com sempre ha 
estat, per ser Immillorable !!!.
 
En la celebració d’aquesta ballada, 
es presenta al públic sardanista com 
un repte per ballar una audició i 
mitja amb sardanes de 10 tirades, 

totes elles tant balladores que et fan 
saltar i suar tota la nit alegrement. 
El mestre compositor Francesc 
Mas, és el que ha escrit més sarda-
nes balladores. El seu currículum 
tant ballador ha estat el més pro-
gramat en els cartells d’audicions de 
les Agrupacions Sardanistes. Amb 
sardanes del mestre Francesc Mas i 
Ros sempre l’èxit està assegurat, de 
fet és el bon camí per tenir més gent 
en les ballades i els aplecs. Per tal 
efecte, les agrupacions programen 
directament sardanes d’aquest estil 
per trametre-ho al públic ballador. 
Tant és així que es fa, sobretot cap 
el final dels llistats de cada ballada, 
posar les sardanes més balladores, 
perquè la gent indecisa no comenci 
a marxar. També hi trobem sarda-
nes d’altres compositors amb aquest 
estil ballador. Francesc Mas en va 

compondre unes dues-centes cin-
quanta. N’hi ha de obligades d’un 
instrument determinat com “El Noi 
Airós” en aquest cas és obligat de te-
nora, o de tots els instruments ple-
gats de la cobla amb dolces melo-
dies engrescadores, com “Poble de 
Caldes”, serioses com “L’Amic  Ab-
sent”, i romàntiques com “Fermina”, 
“Amics Meus”, obligades com “Surt 
al Balcó” o sinceres i espectaculars 
com deia abans la d’El noi Airós, 
aquesta amb un solo de tenora de 
nou compassos al final molt difícil 
de suportar amb una nota alta i ter-
rorífica després d’estar quasi tota la 
partitura fent cabrioles amb les no-
tes, prement la canya de la tenora 
a la boca. Però això no desmereix 
la sardana, perquè té una bonica i 
airosa melodia i per tant molt acla-
mada pels sardanistes encara que 
hi hagi la dificultat d’interpretació. 
Francesc Mas ho remarcava co-
mentant la seva “joiosa dificultat” 
per l’acceptació dels sardanistes que 
aprecien la seva dita dificultat.
 
En un dels descans que fa la cobla hi 
ha la imperiosa costum de oferir-li 
un gran ram de flors al mestre , dei-
xant-te’l al peu del seu monument, 
per llavors l’endemà, portar-lo al 
cementiri davant del seu nínxol. En 
aquesta oferta floral rutinària anual 
hi assisteixen els familiars, acompa-
nyats de tota la junta sardanista i la 
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representació de l’Ajuntament,  que 
li ofereix un petit homenatge recor-
dant la seva persona amable, sincera, 
amistosa i remarcant el seu caràcter 
català que estimava la seva identitat 
catalana i el seu poble, incloent-hi la 
seva gent. També la repetició de l’úl-
tima sardana s’encercla tota la plaça, 
envoltant també el monument que 
està al seu centre i es balla de germa-

nor o sigui tots plegats en una sola 
rotllana, cridant al final un “Visca 
Catalunya Lliure” a pulmó lliure. 
Enguany el repicó es va interpretar 
“La Santa Espina”, d’Enric Morera. 
Moltes vegades també es torna a 
repetir la tirada a petició dels sar-
danistes aplaudint molt fort i seguit 
per aconseguir que els músics ho ac-
ceptin i tornin a tocar-la. La volun-
tat dels sardanistes és homenatjar la 
tasca del mestre Francesc Mas i Ros. 
Com podeu veure va ser un final ple 
d’emotivitat.  
Hem de tenir en compta que les co-
ses no es fan soles, per aquest motiu 
hem de felicitar a la junta sardanista 
pel seu esforç i al nostre Ajuntament 
per la seva col·laboració i com-
promís per poder celebrar aquests 
grans esdeveniments.
 
Enguany, la cobla Ciutat de Girona, 
s’ha fet càrrec de la part musical del 
Memorial Francesc Mas i Ros, amb 
tots els seus grans músics que són  
un potencial coblístic interpretatiu. 
Ho vàrem gaudir una vegada més 

sentint les melodies i solos tant ben 
orquestrats que escrivia el mestre 
Francesc Mas i Ros, fent fruir saltant 
al sardanista molt ballador.
Des d’aquí repetim el nostre agraï-
ment a l’Agrupació Sardanista que 
amb el seu esforç i empeny, cada any 
gaudim les 16 celebracions sardanis-
tes anuals, destacant l’aplec, la Diada 
del Soci, la Festa Major, Sant Mauri-
ci i El Memorial Francesc Mas i Ros 
i també la resta d’audicions, omplint 
les places de sardanistes enamorats 
de les encertades programacions, 
amb un ambient acollidor, cordial, 
de germanor, creant un espectacle 
sardanista únic en cada ocasió.

Vine a veure la nova o�cina!
Carrer del Mestre Mas Ros, 2, 
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 08 26 - 678 47 28 30

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

DESTACAT MEMOR IA L  MESTRE  MAS  ROS

El mestre 
compositor 

Francesc Mas, és el 
que ha escrit més 

sardanes balladores
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Cap al migdia, a la plaça d’armes del 
Castell, s’hi aplegaven 43 homes, la 
pràctica totalitat dels caps de casa 
pagesos de la vila atesa la importàn-
cia de la reunió. Sabem que el 1497 
Caldes comptava amb 101 focs o 
cases, però cal tenir en compte les 
llars d’artesans d’ofici (teixidors, pa-
letes, sabaters, fusters, etc), les dels 
eclesiàstics, el notari, el batlle i al-
tres oficials, les vídues... També hi 
havia el notari públic Jordi Bosser, 
que va aixecar l’acta de la reunió i, 
com a testimonis, Guerau Granell, 
sabater, i Pere Dolç.

La reunió suposava l’inici d’una 
llarga lluita per l’alliberament dels 
pagesos catalans de la servitud feu-
dal, l’anomenada Remença Perso-
nal, que lligava de per vida al pagès i 
la seva família amb el senyor feudal 
propietari de les terres. Els pagesos 
-a Caldes i arreu de Catalunya-, no 
podien abandonar mai l’explotació 
agrària on havien nascut, i estaven 
sotmesos a unes exaccions arbitràri-
es i de vegades absurdes, anomena-
des Mals Usos. Citem, per exemple 
la Intèstia (el senyor es quedava la 
tercera part dels béns del pagès que 
moria sense fer testament), la Eixòr-
quia (tercera part de la herència del 
pagès que moria sense descendèn-
cia), la Cugúcia (en cas d’adulteri de 
l’esposa del pagès, el senyor rebia la 
meitat o la totalitat dels béns fami-
liars segons si la infidelitat era amb 
el consentiment del marit o sense), 
l’Arsia (indemnització al senyor en 

cas d’incendi del mas, encara que 
hagués estat accidental).

Aquest dia, a la plaça del Castell, 
calia escollir delegats per anar a ne-
gociar amb el rei la fi d’aquest siste-
ma d’explotació, injust, caduc i anti-
quat. Els pagesos de Caldes, amb els 
d’altres poblacions catalanes que es 
reuniren abans o després, varen ini-
ciar un llarg camí, amb dues guerres 
entremig, que va culminar mig se-
gle més tard amb la signatura mag-
nànima de l’anomenada Sentència 
de Guadalupe per part del gran rei 
Ferran II el Catòlic (1452-1516), el 
marit de la més que famosa reina de 
Castella Isabel I la Catòlica.

A la llista que segueix hi ha els as-
sistents a aquella històrica trobada. 
Hi ha noms que encara avui són al 
mapa, com Ca l’Estruc o Can Riu-
rans, i tots hi trobarem cognoms 
ben actuals que donen fe de l’anti-
guitat d’aquestes famílies.
 
Narcís Feixa
Bartomeu Riurans
Salvador Gimferrer 
Maurici Artau
Antoni Axandri
Antoni Almar, de Riurans
Antoni Alnart, de Vilarnau 
Antoni Pineda, hereu del Mas Grau
Pere Ballester, de Vilarnau 
Pere Maimí
Pere Sureda, àlies Sendra 
Joan Giribet
Pere Malló, de Vilarnau 
Pere Teixidor
Antoni Barceló, àlies Colomer, hereu del 
Mas Martí 

Feliu Pla, hereu del Mas Gelabertó
Jaume Bartomeu sa Muga 
Guillem Caulers
Pere Colomer
Nicolau Dorca
Pere Esteve Vives
Joan Figuera
Miquel Torrent, àlies Suardell 
Pere Roig
Esteve Llambart
Bartomeu Ballester, del Pla
Esteve Boula
Joan Serra, del Coll
Pascasi Cot
Martí Cantallops
Pere Marquès
Joan Rieradevall
Joan Estruc
Martí Pradell
Tomàs Franquesa
Pere Fornaca
Pere Renall
Narcís Provençal
Pere Feliu, de Gotarra
Antoni Moner, de Santa Seclina
Antoni Ballester, de Riurans
Bernat Carbonell, de Santa Seclina
Pere Tarré

Remences al castell de 
Caldes
El divendres 15 de novembre de l’any 1448, a Caldes 
va ser un dia excepcional. El repicar insistent de 
les campanes de l’església del castell convocava a 
assemblea als caps de casa pagesos, a iniciativa de 
Jaume Calsada, batlle del terme de Caldes, i amb la 
presència de Joan Pere, representant del rei Alfons 
IV el Magnànim. TEXT> FLAVIA BETIANA FREIRE

Els olis d’en 
Manegat de 
Caldes de 
Malavella
TEXT> LUIS IGNACIO MANEGAT, PERIODISTA

Luis Gonzaga Manegat 
Giménez (Barcelona, 
1888 1971), va ser un 
escriptor i periodista 
molt estimat a Caldes. 

El 1952 va ser nomenat Director 
de “El Noticiero Universal” fins a la 
seva jubilació en 1960. Va escriure i 
va publicar una trentena de llibres, 
més de 200 contes i milers d’articles 
a la premsa diària i en revistes. El 
1956 li va ser atorgat el títol, que 
molt pocs periodistes han rebut, de 
Periodista d’Honor.
 
El meu avi patern, en un dels seus 
múltiples articles publicats al “cie-
ro”, reconeixia haver estiuejat a Cal-

des de Malavella des dels 12 anys, és 
a dir, des de 1900! L’estiu passàvem 
temporades a la petita casa dels Ma-
negat, on ens reuníem tota la famí-
lia, tres generacions. Un dels seus 
hobbies va ser la pintura a l’oli. Pin-
tava petits quadrets sobre tela i de 
vegades, en cartró; d’uns 30cm. per 
25cm. A l’hivern, es refugiava en el 
seu despatx amb segells i segells...
Sortia a pintar a primera hora del 
matí o cap el tard: portava una cadira 
plegable, un cavallet, i la seva caixa 
de pintures. Molts capvespres prefe-
ria pintar diferents racons de la Torre 
Manegat, avui propietat del Dr. Gi-
nestà. Can Manegat va ser propietat 
del Dr. Jaume Manegat Brunet (For-
tià, 1861, Caldes d’Estrac 1926). El 
metge Manegat va ser cosí germà del 
meu besavi Ignacio Manegat Poli.

Dons bé, aquí teniu un quants dels 
seus quadrets de diferents indrets 
de la seva estimada Caldes, i de la 
torre Manegat. Només tenim una 
fotografia seva pintant, feta l’any 
1955 ó 56. El meu avi, assegut en 
una cadira, pinta un petit cuadret, 

i al seu voltant, mirant-lo, estem 
la Maria Teresa Ciurana, una altre 
nena, i jo, el seu nét de 3 anys.
 
Aquella Caldes dels anys 50, 60 i 70, 
conformava una visió clara i llumi-
nosa d’un món rural i d’un senzill 
món pre-industrial gràcies a la ac-
tivitat econòmica propiciada per les 
mil·lenàries aigües termals, explota-
des ja pels romans i consolidades en 
els seus balnearis. Caldes de Mala-
vella era per nosaltres, aquells nens, 
un món senzill, on les persones 
tenien humanitat, les coses tenien 
el seu significat, i els paisatges i els 
animals domèstics ens envoltaven 
de nous coneixements. Avui surten 
a la llum uns indrets immortalitzats 
de la vila, que estaven embolicats en 
un calaix, però mai perduts.
Miquel i Mercedes, el seus fills Ma-
ria Teresa i Jaume, en Mateu Ribas; 
les germanes Vall-Llosera, la Maria 
i la Rosita, en Pepito amb la seva bo-
tiga de queviures. O els meus amics 
com Antonio Casado... Grans mo-
ments de les petites coses...Caldes 
de Malavella.

HISTÒRIA CASTE L L  DE  CA LDES HISTÒRIA OL IS  D ’ EN  MANEGAT

Imatge catalogada a l’arxiu de la Diputació de 
Girona
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La gent començava a fer 
una mica més de vida al 
carrer, els primers brots 
verds ja es deixaven 
veure i començaven a 
despuntar algunes flors. 
TEXT> XÈNIA CASANOVAS

La Mercè Barnades, entregada bi-
bliotecària de la Biblioteca Francesc 
Ferrer i Guàrdia, i Núria Riuró, la 
tècnica de joventut amb més em-
penta de tota la comarca, ja m’esta-
ven esperant amb un cafè i una pro-
posta entre les mans.

S’havien proposat fer la volta al món 
en 80 vides per tal de conèixer di-
ferents realitats i experiències dels 
i les joves de Caldes, i necessitaven 
algú que els acompanyés i els ajudés 
a explicar-ho. Qui es podria negar 
a viure una aventura com aquesta? 
Poder xerrar amb persones que fan 
coses que els apassiona i descobrir, 
una mica, el secret de la seva felicitat.

Des d’aquella primera trobada ja 
han passat uns quants mesos, el 
projecte va anar agafant forma i ja 
s’han fet dues entrevistes. La pri-
mera va portar als assistents fins a 
Hollywood, Los Angeles, per parlar 

amb l’Aina Quintana i la Júlia Riera, 
estudiants del grau en Comunicació 
Audiovisual i Multimèdia de l’Es-
cola Universitària ERAM de Salt. 
Les dues han participat en diferents 
projectes audiovisuals, juntes i per 
separat, entre ells el vídeo del 10è 
aniversari de Ca La Romana i tam-
bé van col·laborar amb les noies de 
Triple A en la gravació i edició del 
curtmetratge “Per tu, per mi, per 
totes”.

L’Aina i la Júlia van explicar, a tra-
vés de la mostra de treballs seus, les 
funcions i figures que s’amaguen 
darrere d’un treball audiovisual. 
Potser la peça dura deu minuts, 
però hi ha moltíssimes persones 
que s’encarreguen que tot funcioni 
i estigui a lloc. Com per exemple la 
que s’encarrega de buscar les localit-
zacions i aconseguir permisos o la 
que es fixa a fer que tots els detalls 
de l’escena estiguin igual quan hi ha 
talls entremig.

Les noies també van valorar que es 
tracta encara d’un sector professio-
nal molt masculinitzat en el qual hi 
ha poques noies que s’hi dediquin, i 
encara menys que dirigeixin depar-
taments. De totes maneres se senten 
optimistes. Estan a punt d’entregar els 

Iniciem la 
volta al 
món en 80 
vides

projectes finals de la carrera i, potser 
no tenen clar quina posició els agra-
daria desenvolupar, però saben que 
han escollit estudiar el que els agrada.

Un parell de mesos més tard, en 
Guillem Bagudà va ser el següent a 
ocupar la cadira d’entrevistat, però 
aquesta vegada, aprofitant que l’es-
tiu ja ens acompanyava, va ser als 
Jardins d’en Pere Vidal, darrere la 
biblioteca.

En Guillem ens va venir a parlar de 
la seva experiència en el món de la 
música, des de ben jovenet que n’es-

tudia i toca el piano. Va començar 
a l’Escola de Música de Caldes i va 
seguir al Conservatori de Música de 
Girona, on aquest any s’ha graduat.
El jove músic, ens va explicar tots 
els passos i exàmens que ha hagut 
de superar per anar avançant en la 
seva formació musical i també va 
compartir amb els assistents algu-
nes de les peces musicals que més 
han marcat la seva trajectòria men-
tre les interpretava en directe.
La seva curta, fins ara, però intensa 
carrera musical ha anat seguint di-
ferents camins, algun de més clàs-
sic, d’altres de més moderns, però 

per tots va mostrar passió i estima. 
Una mica com els músics brasilers 
que tant admira per l’amor i entu-
siasme que posen quan toquen les 
seves peces.
El viatge, de moment, ha fet aques-
tes dues parades, però n’esperen 
moltes més. A Caldes hi ha molts 
nois i noies joves que fan coses ex-
traordinàries i m’agrada poder for-
mar part d’un projecte que els vul-
gui donar visibilitat. Per cert, potser 
us pregunteu el perquè d’aquest 
titular tan estrany. Si llegiu el llibre 
de Jules Verne, ho descobrireu. Us 
esperem a la pròxima!

¿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

JOVENTUT L A  VOLTA  A L  MÓNJOVENTUT L A  VOLTA  A L  MÓN
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Glopets d’estiu 2019 a la Biblioteca, 
crònica d’un juliol musical

LA BIBLIOTECA ESPA I  D E  P ENSAMENT

Deu anys després del mí-
tic concert de Mishima, 
podem considerar que el 
festival Glopets d’Estiu 
està plenament consolidat.
TEXT > MERCÈ BARNADAS

Aquest juliol dos grans artistes ens 
han presentat els seus últims discos: 
Enric Montefuso: Diagonal (El Se-
gell, 2019) i Quimi Portet Festa Ma-
jor d’hivern (Quisso records, 2018). 
Apostem per artistes de primera 
línia, més o menys coneguts, i el re-
sultat creiem que val molt la pena, si 
més no això és el que ens arriba dels 
vostres comentaris.

Per clamorosa petició popular, hem 
repetit taller de percussió amb Uni-
So. Aquesta vegada per a adults. 
D’una manera intuïtiva vam tocar, 
amb més o menys fortuna, els dife-
rents instruments que ells mateixos 
ens deixaven. Vam començar el ta-
ller amb uns senzills ous/maraques, 
fent con si saléssim amb una mà i 
amb el pebre del silenci amb l’altra 
i així, de mica en mica, vam acabar 
cantant i tocant al ritme de Don’t 
worry, be happy o de Hey Jude.  
Molt divertit i energètic.

Dins del projecte “La volta al món 
en 80 vides que fem amb l’Espai 
Jove, hem conegut l’experiència 
musical d’en Guillem Bagudà, que 
va interpretar algunes peces al pia-
no. Ens agrada molt aquest projecte 
perquè ens permet conèixer com 
s’ho fan els joves de Caldes per anar 
trobant el seu camí a la vida, co-
mençant per la Xènia Casanovas, la 
nostra entrevistadora oficial. Cada 
jove escull un país del món. El d’en 
Guillem va ser Brasil, un país que 
porta la música al seu ADN. Ja hem 
marcat els dos primers punts de la 
nostra ruta: Hollywood (Aina i Jú-
lia) i Brasil (Guillem). On anirem a 
la pròxima sessió?
També està en fase de consolidació 

la Fireta del llibre usat que aquest 
any ha arribat a la tercera edició. És 
una fira modesta, on es poden por-
tar llibres i revistes per regalar i es 
pot agafar el que es vulgui. Tot lliu-
re i gratuït. Aquest any hem fet net 
perquè d’unes set taules plenes de 
llibres no n’ha quedat ni un! És una 
bona manera de donar una segona 
vida a uns volums que a la bibliote-
ca no podem encabir ni per espai ni 
per selecció de fons.

El mateix dia de la Fireta, la Com-
panyia Pea Green Boat ens va oferir 
el seu espectacle de titelles L’arbre 
de les sabates, una meravella a l’al-
tura de Gnoma, la funció que vam 
portar l’estiu passat. Cada especta-
cle té el seu llibre, escrit i il·lustrat 
per ells mateixos. Són edicions molt 
boniques que tenim a la biblioteca.
Però aquest any encara hi ha més 
Glopets . Tenim preparat un altre 
concert que farem al jardí de la bi-
blioteca. Serà el 13 de setembre amb 
la Marta Knight, una jove cantau-
tora de Martorell que està en plena 
efervescència. Una dona autodidac-
ta que, quan encara era pràctica-
ment una nena, va aprendre a tocar 
la guitarra sola, només amb tutori-
als de Youtube. Us hi esperem!

LA BIBLIOTECA RECOMANAC IÓ

RECOMANACIÓ CINEMA

El silencio de los corderos
DEMME, 1991.

TEXT > MARTA FELIU

Sobren les paraules amb aquesta pel·lícula, doncs és un gran 
clàssic del cinema de suspens, a més de ser una de les pel-
lícules imprescindibles dels anys noranta.
 
Clarice Starling (Jodie Foster) és una jove estudiant a l’acadè-
mia de l’FBI a qui li encarreguen que contacti amb l’empre-
sonat doctor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), un assassí 
en sèrie caníbal, amb la intenció que aquest ajudi a l’FBI a 
enxampar un altre assassí en sèrie, un antic pacient seu que 
arrenca la pell a les seves víctimes. L’estudiant Starling haurà 
d’aconseguir tota la informació possible sobre l’antic pacient 
del manipulador doctor, que hi té poc a guanyar amb la col-
laboració. El temps corre i cal afanyar-se: l’assassí en sèrie ha 
segrestat una altra noia i cal aturar-lo abans no sigui massa 
tard.
 
“El silencio de los corderos” va guanyar cinc Oscars el 1991, 
entre ells el de millor actor principal (Anthony Hopkins), el 
de millor actriu principal (Jodie Foster) i el de millor director 
(Jonathan Demme). L’any següent va guanyar també el Glo-
bus d’Or a la millor actriu principal i els BAFTA a la millor 
actriu i al millor actor principals.
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Amb el pas dels anys, els esforços de 
les diferents juntes directives i els di-
ferents entrenadors han anat donant 
forma a l’actual Club Patí de Caldes.

En David Cañón va estar un suport 
fonamental a l’hora d’aconseguir el 
que avui és el Club i fer realitat un 
projecte col·lectiu. Va aparèixer per 

Caldes quan per motius professio-
nals es va traslladar a Vilobí d’Onyar. 
Fou una sort per al club la seva pas-
sió per l’hoquei que el va dur a en-
trenar el club durant uns anys, temps 
que va transmetre la seva afició i els 
valors de l’esport.

Malauradament, un accident amb 
helicòpter va deixar el club, després 
de sis anys,  sense la seva presència.

En  honor seu, cada any el Club Patí 
de Caldes organitza un torneig que 
porta el seu nom i el seu dorsal el nú-
mero 2 no el porta ningú. Està penjat 
al club en record seu.

A mitjan de juny d’enguany  es va ce-
lebrar el ” 8è Torneig David Cañon” 
amb participació de diversos clubs 
de la província: CH Palafrugell, FD 
Cassanenc, CP Blanes Atlètic, CP 
Sant Celoni, HC Salt i H Banyoles.

El 7 de juny de 2019 es va fer la pre-
sentació del conte “Sobre rodes” del 

El Club Patí Caldes, sobre rodes!

El Club Patí de Caldes va ser fundat a finals dels anys 
80 i després d’uns anys d’inactivitat (es creia que ha-
via desaparegut) el 2004 torna a reemprendre les se-
ves activitats gràcies a la tossuderia d’uns pares que 
volien que els seus fills practiquessin un esport, espe-
cialment, l’Hoquei Patins. Més tard s’incorporà també 
el Patinatge Artístic. TEXT> MARIA VIDAL ARMIJO

CaldesFM convoca 
un curs de locució 
obert a tothom

L’emissora municipal de 
Caldes (CaldesFM-107.9) 
ha organitzat un curset 
de quatre sessions desti-
nades a la formació bàsi-
ca de locutores i locutors.
TEXT> MATEU CIURANA

Aquestes jornades, que seran teò-
riques i pràctiques, són totalment 
gratuïtes i obertes a tothom que vul-
gui conèixer la ràdio, encara que no 
tingui cap experiència davant dels 
micròfons.
Mateu Ciurana, director de l’emisso-
ra, amb més de 35 anys d’experiència 
com a locutor explicarà als assistents 
diferents  tipus de locució: informa-
tiva, publicitària, narrativa, perio-
dística... així com les característiques 
de l’aparell fonador i la percepció 
equivocada que la major part de les 
persones tenen sobre les possibilitats 
de la seva pròpia veu.
El curset estarà també destinat a 
obrir la ràdio municipal de Caldes a 
noves veus, encara que no necessàri-
ament aquest ha de ser el motiu per 
a assistir-hi.
CaldesFM es nodreix de les col-
laboracions voluntàries de persones 
del poble que hi presenten els seus 
projectes radiofònics sota el guiatge 
del seu director.
L’esmentat curs es farà al mateix es-
tudi de la ràdio que, fa pocs mesos, 
es va ubicar en el nou emplaçament 
del primer pis de la Casa Rosa, du-
rant els 4 primers dimarts d’octubre 
-del 2 al 22- a les nou del vespre.
Per a participar-hi cal reservar pla-
ça a l’adreça de correu-e caldesfm@
caldesdemalavella.cat o al telèfon/
WhatsApp 663896233.
No cal cap experiència prèvia ni hi 
ha límit d’edat.  

CAL FERRER DE LA PLAÇA CULTURA  -  COMUN ICAC IÓESPORTS SOBRE  RODES!

C.P. Caldes de Malavella, escrit per 
l’Anna Macias i il·lustrat per Marta 
Augé. El lloc escollit per a la presen-
tació va ser la Biblioteca Francesc 
Ferrer i Guàrdia de Caldes de Ma-
lavella.Es tracta d’un conte de petit 
format que porta per títol: “SOBRE 
RODES”

Un dels primers objectius és que 
amb aquest conte es conegui la 
història entre el Club i en David 
Cañón. El text és a càrrec d’Anna 
Macias i Ramon i la il·lustració de 
Marta Augé Álvarez.

Són molts els objectius que perse-
gueix aquest projecte: La igualtat 

entre nens i nenes que permet l’es-
port, treballar aquest valor i tras-
lladar-lo al dia a dia. L’esport pot 
ésser una eina eficaç per a millorar 
qualsevol situació de discrimina-
ció ja sigui per origen, sexe...De-
senvolupar la consciència d’aque-
lles malalties minoritàries que 
afecten les persones i, en especial, 
als nens i nenes.

I, evidentment, potenciar el Club i 
l’hoquei amb la finalitat que arri-
bi a tenir el mateix reconeixement 
que altres esports i sigui una eina 
vàlida per a la formació com a per-
sones dels nens i nenes de Caldes.

 AQUAE       41  40      AQUAE      



Concurs de pintura ràpida de 
Caldes de Malavella
El 27 de juliol hem cele-
brat el 18è Concurs de 
pintura ràpida de Cal-
des. Un concurs que va 
ser fundat l’any 2002 
per l’Amadeu Fontan 
i l’Esteban Villa amb 
l’entusiasta col·laboració 
de l’Ajuntament del mo-
ment. El que en aquell 
moment va poder semblar 
una quimera amb els anys 
ha esdevingut una sòlida 
realitat.
TEXT> MARTÍ BOSCH I FARRERÓ

En els darrers anys la xifra d’assis-
tents es mou entre els 50 i els 70 
concursants però, com tot, això va i 
ve i aquest any hem comptat amb la 
participació de  53 artistes que han 
presentat l’obra al dictamen del jurat.

Hem d’agrair el patrocini de l’Ajun-
tament, establiments i comerços 
del poble, de la comarca o vinculats 

estretament amb Caldes, i molt es-
pecialment el grup d’empreses vin-
culat al PGA Golf de Caldes. Hem 
comptat amb el seu suport any rere 
any, això que els darrers anys no han 
estat fàcils per a les empreses, i tot i 
així no ens han fallat. Sense ells no 
hi hauria hagut continuïtat. Volem 
anomenar aquells que al llarg dels 
anys han format part d’aquest grup: 
FustersdeCaldes, Selmarsa, Prodai-

sa, Mas Llop Activity Camp, Balne-
ari Vichy Catalán, Hotel Melià-Golf 
Vichy Catalán, B&P Maquinària per 
a Embotellament, Paeckel Clínica 
Dental, PGA Catalunya Resort, Ho-
tel Camiral, Balneari Prats, Petrosel-
va, Construccions Jaume Quintana, 
Promocions Viñals, Paper Fabriano-
Sadipal, Farré Logístics, Cafeteria 
Restaurant Cal Nap, Hostal Esteba, 
Bar Tèrmic, Bufet Gómez Echevar-
ría Advocats, Gabinet de Teràpies 
Naturals. Demanem disculpes pels 
possibles oblits.

També hem d’agrair la seva col-
laboració als establiments i comerços 
que tenen un paper essencial el dia del 
concurs en l’atenció als pintors con-
cursants i en l’acte públic del veredicte. 
Igualment per als premis de públic. 
Aquests han estat entre d’altres: Bal-
neari Prats, Fontfreda Pintures, Carns 
Anna Garcia, Inter4, Magma -centre 
lúdic termal-, Pom de Flors, Estètica 
Raquel, Balliu Export, Restaurant Ca 
la Manela, Cafeteria Restaurant Cal 
Nap, la Caixa, Caviol Girona Distribu-
cions i Cava Santacana, El Petit Fornet, 
Promocions Port, Paper Fabriano-Sa-
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dipal, IC Sistemes...etc.
Els caldencs (algun d’expatriat) que 
prenen part en l’organització del 
concurs s’ha consolidat com un grup 
variable però força constant que 
treballa en la promoció del concurs 
i que en la seva majoria, intervé en 
el judici (no ens hi fem sang) sobre 
quins són els millors quadres que 
participen en el concurs. A banda de 
les tasques de jurat, també ens en-
carreguem del muntatge i vigilància 
de l’exposició instal·lada al Casino 
després de la celebració del Concurs. 
Enguany aquest comitè organitza-
dor ha estat constituït per: Ció Abe-
llí, Xavier Amores, Lídia Antonio, 
Martí Bosch, Pep Casas, Amadeu 
Fontan, Albert Gimenez, Miguel 
Lopez, Joan Oltra, Dani Sancho i Es-
teban, Daniel i Mar Villa. Si bé ens 

ha deixat en plegar del Consistori, 
volem tenir un agraït reconeixement 
i record per a la Mercè Rossell per 
la seva col·laboració aquests darrers 
vuit anys.

El manteniment de les dotacions 
de premis i guardons i també, com 
dèiem abans,  l’atenció amb que 
s’intenta que aquests artistes se sen-
tin ben tractats i atesos amb consi-
deració té molt a veure en el fet de 
la seva reincidència com a partici-
pants. Procedeixen majoritàriament 
del Principat, amb predomini de les 
comarques barcelonines i gironines. 
Lògicament per la distància costa 
més d’atreure la presència d’artistes 
de la resta de Catalunya encara que 
també en venen, de Lleida i Tarrago-
na, i bons. En les darreres edicions 

hem comptat amb la presència de 
pintors bascos i del País Valencià. 
Alguns d’ells tenen lligams entre 
nosaltres.

Els guanyadors d’aquesta edició són 
els següents:

AQUAREL·LA  

1r premi,  Josep Plaja
2n premi , Piedad Santamaria
   3r premi , Joan Colomer
   4rt premi , Nèstor Sanchíz

TÈCNICA LLIURE  

1r premi , José Manuel Aznar
2n premi , Lluís Puiggrós
3r premi,  Aida Mauri
4t premi , Joan Coch
5è premi , Mercè Humedas
   6è premi , Julio Garcia
7è premi , Josep Millàs

 Us mostrem una fotografia d’un ar-
tista en el moment de pintar al bell 
mig del carrer, cosa que aquest any 
per culpa de la pluja va obligar a bus-
car sopluig.

Pel que fa als Premis del Públic, són:

TÈCNICA LLIURE  

  Joan Vila i Arimany

AQUAREL·LA:   

Oriol Olivé Ramón
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“Caldes capital 
d’Europa” és la 
temàtica de la 
nova temporada 
de les visites 
teatralitzades

Els actors Marc Ciurana (Fon-
su), Mireia Peña (Remei) i Síl-
via Cadanet (Swellen) van tor-
nar-se a enfundar els vestits de 
Guies Ufissials per oferir, una 
temporada més, les visites tea-
tralitzades a Caldes de Mala-
vella. 

TEXT> REGINA GISPERT

L’espectacle, que porta per nom “Caldes 
capital d’Europa”, amb la direcció artística 
de Meri Yanes, repassa diferents passatges 
històrics de Caldes de Malavella en que el 
municipi selvatà ha estat un punt estratègic 
a nivell europeu. 

Inspirats per la nova recerca documental i 
bibliogràfica duta a terme per l’execució de 
la nova ruta turística “Caldes en temps de 
guerres”, i també per la flamant guanyadora 
del premi Ramon Llull 2019 “El fill de l’ita-
lià”, la visita parla de soldats italians, refugi-
ats, espies nazis, balneoteràpia i estiueig en 
temps de guerra. 
L’itinerari d’enguany ha seguit els següents 
punts; sortida des de l’Oficina de Turisme, 
pas per les restes arqueològiques de la ciu-
tat romana Aquae Calidae, jardins de Sant 
Grau, Termes Romanes, xalets d’estiueig 
del carrer Pla i Deniel i de l’avinguda Dr. 
Furest, Balneari Prats, i fent-se l’escena fi-
nal dins la capella del Balneari Vichy, que 
no s’ha visitat mai en cap de les temporades 
anteriors, on se servirà un petit refrigeri.

Aquest estiu les Visites Teatralitzades han 
celebrat el seu 18è aniversari i s’han realit-
zat sis sessions al llarg dels mesos d’agost i 
setembre. 
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Vinitu, brindis i 
riures a�egurats!

M É S  I N F O R M A C I Ó
Oficina de Turisme de 
Caldes de Malavella
972 48 01 03 - turisme@caldesdemalavella.cat
www.visitcaldes.cat

A G O S T

17, 24, 31
S E T E M B R E

7, 14, 21
D I S S A B T E S  
a les 22 h

V I S I T E S
T E A T R A L I T Z A D E S  2 0 1 9

C A L D E S
C A P I TA L  D ’ E U R O P A
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Caldes Turisme 
inicia una 
campanya on-line 
per promocionar-
se com a destí 
turístic

L’Ajuntament de Caldes ha 
endegat un sorteig entre tots 
aquells internautes que visua-
litzin uns vídeos promocionals 
de Caldes i que responguin co-
rrectament a quatre preguntes 
sobre el seu contingut. 

TEXT> REGINA GISPERT

La campanya respon a l’estratègia de posi-
cionament de marca de la destinació i in-
clou diferents propostes sobre el que es pot 
fer a Caldes relacionades amb les tradici-
ons de la vila i la seva oferta turística amb 
una imatge fresca i moderna.

Vist que les tendències actuals convergei-
xen en transformar la vivència del turista 
en el sentit que els usuaris són recol·lectors 
d’experiències, es va creure oportú la grava-
ció de píndoles visuals per a promocionar 
Caldes evocant conceptes englobats sota la 
imatge de “Caldes és benestar”. Així, sota 
aquest concepte, s’han editat cinc vídeos 
que permeten aprofundir en el patrimoni, 
en la cultura i la realitat caldenca, incenti-
vant la descoberta de racons desconeguts.

La proposta es va encarregar al colomenc 
David Rueda Zambrano, la trajectòria del 
qual, sota el nom comercial David Rueda 
Visuals, és destacable al haver desenvolupat 
projectes similars per a la promoció d’esde-
veniments i destinacions a la comarca de 
La Selva. El resultat han estat cinc vídeos 
englobats per diverses temàtiques: “Cal-
des és termalisme”, “Caldes és patrimoni”, 
“Caldes és gastronomia”, “Caldes és Natura 
i Esport”, i finalment un compendi dels an-
teriors “Caldes és benestar. Malavella’t”
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Nova web Visitcaldes.Cat
L’Àrea de Turisme ha encarregat un nou projecte web per a innovar en la comuni-
cació online, creant un portal útil tan per als ciutadans com als visitants, destacant 
la qualitat de continguts a nivell gràfic i visual. TEXT> REGINA GISPERT

Caldes de Malavella vol innovar en 
una comunicació online potent, per 
tant es va proposar de proveir-nos 
d’una estratègia de comunicació i 
màrqueting centralitzada i potent, 
comptant amb una pàgina web re-
presentativa, experiencial, sòlida i 
eficaç. 

Amb aquesta nova web l’objectiu fi-
nal és donar a conèixer el patrimoni 
artístic, cultural i social de Caldes. 
Així, es compta amb diversos apar-
tats com “Vila termal”, “Top10”, 
“Què fer”, “On menjar - On Dor-
mir” en els quals l’usuari pot des-
cobrir alguns dels serveis i dels ele-
ments culturals més importants. A 
més dels punts de visita obligatòria 
recollits en l’apartat de les 10 raons 
principals per venir a Caldes, en la 
web també es donen a conèixer les 

tradicions i festes locals.
Les premisses de l’encàrrec foren 
que el lloc web fos usable i una 
eina participativa per a fomentar 
el creixement online i sobretot el 
CTA (Crida a l’acció) per incenti-
var a l’usuari a contactar, consultar 
o demanar més informació, dirigint 

un missatge amb un tracte perso-
nal i directe. També, que es dugués 
a terme una adaptació responsive 
perquè el lloc web es pugués visu-
alitzar amb tots els dispositius amb 
un nivell de conformitat alt (AA) i 
es realitzés un seguiment analític 
directe i professional per millorar el 
posicionament del web en cerques 
als buscadors. Igualment, que es fes 
una integració notable de les xarxes 
socials perquè estiguin presents i 
connectades al web.

El projecte finalment ha estat entre-
gat però en aquests moments la web 
encara es troba en una fase inicial 
de proves en català, i properament 
s’exportarà al castellà i a l’anglès. 
Per a poder-la consultar només s’ha 
d’accedir a www.visitcaldes.cat.

IMATGE SUPERIOR
A l’inici d’entrar al web www.visitcal-
des.cat es presenta un video del nostre 
municipi

IMATGE ESQUERRA
La web està distribuïda en diverses secci-
ons que són d’interés per al visitant, així 
com per als vilatans. 
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Nou fullet amb l’oferta 
formativa municipal

Les àrees de joventut, esports, cultura i 
promoció econòmica han treballat con-
juntament amb l’objectiu d’editar un 
fullet que reculli tota l’oferta formativa 
municipal per al curs 2019-2020. 

TEXT > JENNIFER COSTA

Aquesta iniciativa pretén facilitar l’accés a aquesta 
informació a tots els ciutadans així com reduir el 
nombre de fullets impresos que arriben a les llars. 
En l’àmbit de la cultura, s’hi pot trobar informació 
sobre l’aula de teatre, l’escola de música i els cursos 
de català per a adults. Pel que fa a l’àrea d’esports, 
el fullet facilita informació de tota l’oferta de 
l’Escola esportiva municipal i el Servei d’activitat 
física municipal. També hi podem trobar l’oferta 
formativa de l’àrea de joventut amb els cursos de 
monitor/a i premonitor/a de lleure, un curs de 
scotters i les Tardes KreActives, així com els ta-
llers dirigits a comerciants, empresaris i emprene-
dors organitzats per l’àrea de promoció econòmi-
ca. Quant a l’oferta formativa ocupacional, s’hi ha 
inclòs els cursos i tallers que anteriorment venien 
recollits al fullet Elabora’t.  

Per tal de completar la informació de l’oferta 
formativa, s’hi ha inclòs la informació de la llar 
d’infants “Ninots” així com el calendari d’ajuts so-
cials i les taxes municipals.

Baixa l’atur a Caldes de 
Malavella i augmenta el 
número d’empreses al 
municipi

Són les conclusions extretes a par-
tir de dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística i el Ministeri de Treball i 
Seguretat.

Aquest 2019 a Caldes de Malavella només hi ha 
285 persones registrades a l’atur, d’una població 
total de 7.458 habitants. Aquestes xifres, del juliol 
del 2019, suposen un 7,43% de la població a l’atur, 
la xifra més baixa dels darrers 13 anys. Cal des-
tacar que les xifres d’atur a Caldes de Malavella 
havien assolit un 18,60% de la població al 2012, 
en plena crisi econòmica i que l’any passat la xifra 
d’habitants a l’atur era d’un 10,09%. D’altra banda 
el número d’empreses també ha augmentat. Se-
gons l’Institut Nacional d’Estadística, al 2018 hi 
havia a Caldes 481 empreses, que contrasta amb 
les 460 empreses del 2017.

El pas més gran pel que fa a creació d’empreses 
es contempla entre el 2014 i el 2015, quan es van 
passar de les 390 empreses a les prop de 430. Les 
xifres han seguit en augment, coincidint també 
amb la posada en marxa al 2017 del Servei de 
Creació d’Empreses promogut per l’àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament i gràcies a un 
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
de la Selva.

Des de la mateixa àrea també s’impulsen altres 
serveis com el Servei d’Orientació Laboral que ac-
tualment té a la base de dades 226 usuaris (al juliol 
del 2019 es van contemplar 285 persones a l’atur 
al municipi).

Segons Salvador Balliu, alcalde del municipi 
“aquestes dades són molt positives i espe-
rançadores pel poble, deixen entreveure el 
bon moment econòmic pel que passa Caldes 
de Malavella, tot i que no deixarem de treba-
llar per aconseguir unes xifres encara més po-
sitives”.
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Com a botó de mostra, només cal 
observar la cura amb que lleva les 
fulles que cauen dels arbres, les her-
bes que broten del terra i qualsevol 
altre brutícia que els ciutadans in-
civilitzats van deixant escampats al 
seu pas.
 
 Un altre detall que demostra la pre-
dilecció d’en Pere per la Rambla, es 
el fet de comprovar com, malgrat 
que aquest carrer constitueix el seu 
lloc habitual de treball, els diumen-
ges i altres dies festius també hi fa 
cap per convertir-l’ho en el seu espai 
de lleure predilecte. Així s’hi passeja 
tot cofoi, mentre va escoltant sarda-
nes per la ràdio a la recerca del banc 
ideal -depenent de si som a l´hivern 
o a l’estiu- en el qual s’instal·larà cò-
modament per calar foc al seu cigar 
i gaudir del dia de festa.

 Però el fet que definitivament em va 
fer adonar dels sentiments d’en Pere 
per el meu carrer, és va produir el 

propassat 29 de juny: Aquest dia, 
que va caure en dissabte i el perso-
nal de la brigada municipal deslliu-
rava de la feina, en Pere es va dirigir 
cap a la Rambla, com tants altres 
dies festius, amb els auriculars a les 
orelles i el puro a la ma, disposat a 
passar una estona descansant en el 
banc que li fes més peça. Però heus 
aquí que només d’enfilar el passeig 
arbrat, es va adonar que l’entorn del 
primer banc que hi ha a l’esquerra, 
just davant de casa meva, estava ple 
de deixalles, producte segurament 
de la festeta que la nit anterior hi 
devien celebrar uns quants joves 
descuidats. En Pere es va aturar 
sobtadament, va fer una ganyota 
de desgrat mentre fixava la mirada 
cap el banc –segurament amoïnat 
de veure que se li girava feina el dia 
que no tocava- i, després d’un breu 
moment de vacil·lació, s’hi va atan-
sar per dedicar-se cuidadosament a 
recollir totes les ampolles, envasos 
de plàstic i puntes de cigarreta, que 

anava dipositant a la paperera que 
hi ha a un xic més amunt, just da-
vant el carrer de Sant Antoni.

 Jo, que havia sortit a obrir la porta 
forana i sense que ell s’en adonés, 
l’estava observant, em vaig admi-
rar d’aquell comportament tant cí-
vic com, desgraciadament, inusual. 
Aleshores s’em va acudir que l’acció 
d’en Pere mereixia alguna mena de 
reconeixement i, en un dels meus 
rampells estrafolaris, vaig tornar 
a entrar a casa a buscar la carte-
ra per dirigir-me immediatament 
cap a l’estanc a comprar algun pu-
ret d’aquells que fan les delícies 
d’aquest xicot que s’havia mostrat 
tan voluntariós.
 - Bon dia.
 - Bon dia. En que us puc servir?
 - Doneu-me un parell de cigars 
d’aquells que fuma en Pere Canale-
ta.
 Mentre es disposava a complir el 
meu encàrrec, l’estanquera, tot sim-
pàtica, es va girar i em va dir:
 - Per cert... quan els hi donis, feli-
cita’l de la meva part, que avui és el 
seu Sant.
 - No hi havia pas pensat! - vaig con-
testar- Jo l’hi volia regalar els cigars  
per un altre motiu... Així doncs, en 
lloc de dos, que siguin quatre! Per-
què la  felicitació  haurà de ser doble.

En Pere de la Rambla

En Pere Canaleta no és pas veí de la Rambla, però jo 
diria que s’estima aquest carrer com qualsevol altre 
caldenc dels que hi vivim i, segurament, molt més que 
no pas la majoria de residents del poble. TEXT > ANTONI MAS 
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Natalia 
González Olaizola
ANALISTA DE MÀRQUETING

La Natàlia té menys de 30 anys -tot just n’ha fet 
29- i ja ha visitat 21 països. És una dona inquieta que 
perseguint el seu somni viu als Estats Units. Va venir 
a viure a Caldes amb 10 anys, procedent de Santa 
Coloma de Farners. Abans d’anar a viure a Amèrica del 
Nord va treballar un temps a l’Ajuntament de Caldes.
 TEXT > MATEU CIURANA

21 països visitats a la teva edat. 
No sembla pas que siguis una 
dona a qui agrada estar molt de 
temps allà mateix...
Des de ben petita m’ha agradat viat-
jar i conèixer nous indrets. Sempre 
he volgut aprendre nous idiomes i 
viure diferents experiències (conèi-
xer diferents cultures, tastar menjar 
tradicional, tradicions...)
A l’institut m’apuntava a tots els vi-
atges possibles: intercanvi amb estu-
diants a Finlàndia, a França amb la 
classe de francès, República Txeca i 
Àustria pel viatge de final de curs...
Quan vaig acabar el batxillerat vaig 
fer un any sabàtic a Califòrnia, quan 
vaig tornar, vaig començar la meva 
carrera A Girona i un any més tard 
em vaig traslladar a Granada. Hi 
vaig viure durant dos anys i després 
vaig tornar per acabar la carrera a 
Girona.
Podria dir que viure en el mateix 
lloc durant massa temps, m’avorreix 
i canviar de lloc/país em permet 
viure noves experiències.

Quina va ser la teva primera ex-
periència a USA?
Abans de l’any sabàtic vaig viatjar a 
Califòrnia dos estius i vaig fer dife-
rents casals. Llavors quan vaig aca-
bar el batxillerat i la selectivitat vaig 
tornar-hi i vaig estar estudiant a una 
escola d’idiomes. Va ser una gran 
experiència, vaig conèixer molta 
gent d’altres països (el 95% eren asi-

àtics), amb l’escola fèiem sortides i 
moltes activitats, celebrarem fes-
tes com Halloween o Thanksgiving, 
etc...
Em va agradar tant que volia que-
dar-me i estudiar aquí a la univer-
sitat, vaig sol·licitar la beca de Santa 
Coloma de Farners de la Fundació 
Joan Riera i Gubau, però per mala 
sort no m’ho van donar i vaig tor-
nar, ja que per estudiants de fora 
de Califòrnia, l’import a pagar cada 
any és molt elevat.
Recomano a tothom demanar 
aquestes beques, la fundació ofereix 
a estudiants de la Selva beques per 
estudiar a l’estranger durant l’estiu. 
Tothom hauria de viure alguna ex-
periència com aquesta alguna vega-
da a la vida.

Com vas decidir tornar-hi i instal-
lar-t’hi?
Feia molt de temps que volia fer-
ho, però, quan acabes la carrera, i 
comences a treballar, tot es com-
plica. Em vaig comprar un pis, vi-
via amb la meva parella, treballava 
a l’Ajuntament... Però tot i tenir-ho 
tot, em faltava alguna cosa. Així que 
vaig decidir tornar als EUA deixar 
la meva feina, i fer el que realment 
sentia que em feia feliç.

Has treballat de comptable, tens 
un grau en ADE i ara mateix fent 
postgrau de Màrqueting i també 
Management. Ets una persona 

en formació constant?
M’agrada estar millorant constant-
ment. Si veig que estic estancada, 
que no avanço, començo a sen-
tir-me aclaparada i que necessito fer 
un canvi. Aquesta va ser una altra 
de les raons per les quals vaig deci-
dir marxar. Tot i estar treballant a 
l’Ajuntament on em sentia molt bé, 
veia que feia temps que no avança-
va ni millorava, i això m’estressava 
molt.

Veiem que treballes en una em-
presa que lluita contra la bretxa 
professional que discrimina la 
dona. Ens ho pots explicar?
Sí, treballo a Unboxd com a analista 
de màrqueting. Unboxd intenta dis-
minuir la bretxa professional que hi 
ha als mitjans de comunicació vers 
les dones que treballen en els camps 
de STEM (ciències, tecnologia, en-
ginyeria i matemàtiques).
Els estereotips combinats amb la 
manca de representació de les do-
nes STEM en posicions de poder a 
les empreses fan que les noies s’allu-
nyin d’aquestes carreres, tot i ser 
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molt bones en matemàtiques i/o en 
ciències.
Podia haver triat qualsevol em-
presa per treballar com analista de 
màrqueting, al final el que fan o el 
producte que venen no repercutei-
xen a la meva feina, però, realment 
m’agradaria treballar en alguna cosa 
que m’interessi i que m’inciti a tre-
ballar més i millor.

Inquieta com ets, segur que en-
cara fas més activitats fora de les 
hores de feina...
Sí, prefereixo no tenir temps lliure. 
Treballo també a la universitat on 
estudio, i participo en diferents es-
deveniments com a voluntària.
Ara mateix porto les xarxes socials 
entre altres coses d’un esdeveniment 
que tindrà lloc a l’Octubre organit-
zat per ChickTech una organització 
sense ànim de lucre que té com a 
objectiu augmentar la presència de 
les dones a l’espai tecnològic i aju-
dar-les en l’avanç professional. Tots 
els diners recaptats a la Conferència 
ACT-W van destinats als programes 
de ChickTech on ofereixen educa-

ció STEM a les nenes de secundària 
i per crear una cultura d’inclusió 
per a tots. http://bayarea.act-w.org/ 
www.chicktech.org
Com podeu veure tant la meva fei-
na com el voluntariat està relacionat 
amb les dones-noies i la tecnologia. 
Aquí és difícil no treballar en alguna 
cosa relacionada amb STEM.
Però també tinc temps per ajudar a 
crear un mural a l’escola del barri o 
per esdeveniments organitzat per 
altres associacions/empreses com 
Equal Rights Advocates que ajuden 
dones i famílies discriminades als 
seus llocs de feina.

Fora de la feina i del voluntariat, 
fas vida social?
Si i tant! Amb els amics fem moltes 
sortides, visitem nous indrets, vi-
atges de cap de setmana pels EUA 
(Seattle, Salt Lake City, Phoenix, 
Los Angeles, etc...), visites a les bo-
degues de vins, tastem nous restau-
rants, etc...
Aquí tot va molt relacionat amb el 
món de la tecnologia i aplicacions. 
Tothom fa servir una aplicació ano-
menada MeetUp, on segons els teus 
gustos i aficions et recomanen certs 
grups de persones on pots fer acti-
vitats del teu gust amb gent que els 
hi agrada el mateix. L’he fet servir 
moltes vegades, a vegades només 
per la Happy Hour i fer una mica de 
Networking! (Que aquí és molt im-
portant)
A més, jugo a l’equip de vòlei de la 
universitat. Durant uns mesos vò-
lei pista i alguns altres vòlei platja. 
M’encanta la manera en què tenen 
organitzat els esports als colleges 
(també als instituts i a les escoles 
de primària). Els estudiants poden 
provar diversos esports durant el 
mateix any, ja que les temporades de 
cada esport només duren uns me-
sos. A més que disposen de totes les 
instal·lacions i materials necessaris!

Tu mateixa et defineixes com a 
cul inquiet i dius que t’agrada co-
nèixer gent i cultures. Com és la 
vida a San Francisco?

La Bay Area està plena de gent de 
diferents llocs. Jo crec que he cone-
gut més gent de fora que del país!
És una àrea molt activa i moguda, hi 
ha sempre algun mercat per visitar, 
concerts al carrer, museus, festivals, 
moltes rutes de senderisme, t’ofereix 
una infinitat d’opcions!

I et fas amb la colònia de cata-
lans?
Doncs vaig conèixer molts quan 
vaig anar a l’aniversari d’en Ferran 
Torras, a qui em va fer molta gràcia 
llegui l’entrevista que li vas fer. Però 
la veritat és que jo he fet els meus 
amics i tots són de llocs diferents, 
alguns d’aquí, Dubai, Dominica, 
Albània, Índia, Indonèsia... Com ja 
et dic, m’encanta relacionar-me amb 
tothom, i aprendre de totes les per-
sones que em trobo pel camí!

I la gent amb la qual treballes 
han sentit a parlar de Catalunya?
Sí que n’han sentit a parlar. Algunes 
de les persones amb qui treballo han 
visitat en moltes ocasions Catalu-
nya, i els hi encanta! Els pobles, el 
menjar, la gent, les platges... Sempre 
me’n parlen super bé! I els que no hi 
han estat, m’han preguntat sobre el 
tema de la independència. Em sor-
prèn que n’estiguin tan assabentats!

Doncs, moltes gràcies i torna, de 
tant en tant!
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AFORISMES:
L’amor consisteix a sentir que un 
ha cedit a l’altre, malgrat ell, allò 
que només era per a ell. Paul Va-
léry.
Allò perenne és un desig, i allò 
etern una il·lusió. Fernando Pessoa.
Tot amant és un soldat en guerra. 
Ovidi.
El següent no és exactament un afo-
risme, és part d’una frase de l’escrip-
tor libanès Elias Khoury, però per la 
seva força conceptual i brevetat po-
dem considerar-li:
Perquè una llengua, fora de la seva 
terra es mor.
 
REFRANYS:
Aquesta vegada la tria la farem entre 
els que aconsellen el bon treballar.
Treball començat és mig acabat.
Feina matinal per tot el dia val.
No deixis per demà el que puguis 
fer avui.
De pressa i bé, mai s’avingué.

RELAT: AUTOR PERE CALDERS.
Invasió subtil.

A l’Hostal Punta Marina, de Tos-
sa, vaig conèixer un japonès des-
concertant, que no s’assemblava en 
cap aspecte a la idea que jo tenia 
formada d’aquesta mena d’orientals.

A l’hora de sopar, va asseure’s a la 
meva taula, després de demanar-me 
permís sense gaire cerimònia. Em 
va cridar l’atenció el fet que no tenia 
els ulls oblics ni la pell groguenca. 
Al contrari: en qüestió de color tira-
va a galtes rosades i a cabell rossenc.

Jo estava encuriosit per veure 
quins plats demanaria. Confesso 
que era una actitud pueril, esperant 
que encarregués plats poc corrents 
o combinacions exòtiques. El cas és 
que em va sorprendre fent-se servir 
amanida –“amb força ceba”, digué -, 
cap i pota, molls a la brasa i ametlles 
torrades. Al final, cafè, una copa de 

conyac i una breva.
M’havia imaginat que el japonès 

menjaria amb una pulcritud exa-
gerada, irritant i tot, pinçant els ali-
ments com si fossin peces de rellot-
geria. Però no fou pas així: l’home se 
servia del ganivet i la forquilla amb 
una gran desimboltura, i mastegava 
a boca plena sense complicacions 
estètiques. A mi, la veritat, em feia 
trontollar els partits presos.

D’altra banda, parlava el català 
com qualsevol de nosaltres, sense ni 
l’ombra de cap accent foraster. Això 
no era tan estrany, si es considera 
que aquesta gent és molt estudiosa 
i llesta en gran manera. Però a mi 
em feia sentir inferior, perquè no sé 
ni un borrall de japonès. És curiós 
constatar que, el toc estranger a l’en-
trevista, l’hi posava jo, condicionant 
tota la meva actuació –gestos, pa-
raules, entrades de conversa -, al fet 
concret que el meu interlocutor era 
japonès. Ell, en canvi, estava fresc 
com una rosa.

Jo creia que aquell home devia 
ésser representant o venedor d’apa-
rells fotogràfics, o de transistors. 
Qui sap si de perles cultivades... 
Vaig provar tots aquells temes i 
ell els aparta amb un ample movi-
ment del braç. “Venc sants d’Olot, 
jo”, digué. “Encara hi ha mercat?”, 
vaig preguntar-li. I em va dir que 
sí, que anava de baixa però que ell 
es defensava. Feia la zona sud de la 
Península, i va afirmar que, així que 
tenia un descans o venien dues fes-
tes seguides, cap a casa falta gent...

-No hi ha res com a casa !- reblà 
amb un aire de satisfacció.

-Viviu al vostre país?
-I doncs? On voleu que visqui?
Sí, és clar: són rodamóns i es fi-

quen pertot arreu. Me’l vaig tornar 
a mirar i asseguro que cap detall, ni 
en la roba ni en la figura, no dela-
tava la seva procedència japonesa. 
Fins i tot duia un escut del Club de 

Futbol Barcelona a la solapa.
Tot plegat era molt sospitós, i em 

va capficar. La meva dona s’havia 
fet servir el sopar a l’habitació, per-
què estava una mica empiocada; 
vaig contar-li l’aventura, adornant 
el relat amb les meves aprensions: si 
molt convé, es tractava d’un espia.

-I d’ on ho has tret que és japonès? 
–em preguntà ella.
Vaig riure, potser no de bona 
gana, compadit de la seva inno-
cència.
-Els conec d’una hora lluny.... –
vaig contestar-li.
-Que vols dir que n’has vistos gai-
res?
-No, però els clisso de seguida!
-T’ho ha dit, ell, que era japonès?
-Ni una sola vegada. Són astuts...
-T’ho ha dit algú?
-Ningú no m’ha dit res, ni falta 
que em fa, Tinc l’ instint esmola-
díssim!
Ens vam barallar. Sempre em 

burxa dient-me que sóc malpensat i 
que qualsevol dia tindré un disgust 
dels grossos. Com si no em conegu-
és prou! Sembla que es complagui a 
no raonar i és d’una candidesa in-
creïble.

Aquella nit vaig dormir poc i 
malament. No em podia treure el 
japonès del cap. Perquè mentre es 
presentin tal com són, amb la ria-
lleta, les reverències i aquella mi-
rada de través, hi haurà manera de 
defensar-se’n. Així ho espero! Però 
si comencen a venir amb tanta de 
simulació i d’aparat ful, donaran 
molta feina.
 
En PERE CALDERS  va sortir de 
Catalunya cap a l’exili, que els fran-
cesos segueixen anomenant eufe-
místicament “exode”, el 10 de febrer 
del 1939. En passar el Coll d’Ares va 
anar a parar a PRATS DE MOLLÒ 
la primera població d’una certa im-
portància que es troba sobre la car-

AQUAE CALIDAE B IB LAQUAE

Biblaquae
TEXT> MARTÍ BOSCH I FARRERÓ

retera que segueix el Tech.
Allà com d’altres, entre ells el seu 

amic Avel·lí ARTIS àlies TISNER, 
va ser tancat en un “Camp de con-
centració” (us mostrem una foto 
d’aquest camp) d’on va fugir cap a 
Tolosa de LLenguadoc junt amb 
TISNER i les famílies. L’expressió 
“camp de concentració” es pot tro-
bar ja, amb aquesta denominació, a 
la Wiki-France. Val a dir però, que 
durant molts anys han estat anome-
nats: “camps d’accueil”. No cal tra-
ducció.

Aquest lloc de Prats encara exis-
teix. És una antiga fàbrica compra-
da a les primeries del segle XX per 
l’Ajuntament de Perpinyà que la va 
destinar a centre de Colònies, fun-
ció que encara té.

Cortesía d’Esteve Subirah

Però, què és això de l’eTwinning, potser us pregunta-
reu? Doncs són uns tipus de projectes que es porten a 
terme a l’escola La Benaula des de l’any 2014. Són tre-
balls que afavoreixen l’aprenentatge en col·laboració: 
alumnes de diferents països aprenen uns dels altres, in-
teractuen, es comuniquen i, d’aquesta manera, se sen-
ten responsables del seu propi aprenentatge.

Un projecte eTwinning s’inicia amb la participació mí-
nima de dos professors de nacionalitat diferent. Posteri-
orment, s’hi podran afegir més professors de qualsevol 
nacionalitat. El tema serà qualsevol acordat pels profes-
sors participants.
Durant tots aquests anys s’han fet diversos projectes 
eTwinning a l’escola i hem anat evolucionant i aprenent 
tots junts, mestres i alumnes, passant d’uns projectes sen-
zills d’intercanvi de cartes, a uns projectes més comple-
xos, online i més interdisciplinaris.

Així doncs, va ser com l’any passat va néixer el projecte 
anomenat “Little Vets Without Borders”, un projecte que 
es va dur a terme amb els alumnes de 2n on es pretenia, 
a més de treballar sobre el món animal, conscienciar 
els alumnes i fer un treball de la part social sobre el 
tema (la importància de l’adopció, el rebuig al aban-
donament, el voluntariat, la feina de les persones que 
treballen amb ells…).

A mitjans del mes de març ens van donar la notícia 
de que el nostre projecte havia estat seleccionat com 
a guanyador dins la convocatòria d’entre 7 i 12 anys. 
Així que la Marta Teruel i la Iolanda Moya (mestres res-
ponsables del projecte) van anar a rebre el premi de la 
mà de la Ministra d’Educació, Isabel Celaá, a la capital 
espanyola.

Si en voleu saber més del projecte, podeu consultar el 
següent link:
http://etwinning.es/ca/premio-nacional-etwinning-2019-litt-
le-vets-without-borders/

Què és l’Etwinning?
E S C O L A  L A  B E N A U L A
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ENSENYAMENT L A  BENAULA

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT 
PER A LES DONES
El 28 de maig Dia Internacional 
de la salut per a les dones, vam 
organitzar una xerrada -
taller anomenada La Salut de les Do-
nes, amb la Maria Massa i la Nar-
cisa Pantrigo,llevadora i infermera 
respectivament del CAP de Caldes 
de Malavella.

Ens van parlar de:
Les 5 etapes de la fertilitat de la 
dona.
1. 14 anys. La dona comença a ovu-
lar.
2. 21 anys. Comença l’etapa més 
fèrtil de la dona .
3. 30 anys. La fertilitat comença a 
decréixer.
4. 37 anys. La fertilitat decreix acce-
leradament.
5. 44 anys. Les probabilitats biolò-
giques de ser mare són molt baixes.

La menopausa:  Etapa on s’obren 
noves oportunitats, on la valoració 
i l’acceptació són molt importants, i 
també l’experiència i la intuïció.

Ens van recomanar  de seguir un 
estil de vida sana, amb exercici fí-
sic, amb una alimentació saludable, 
dormint bé, potenciant  les emocions 
positives, i deixant de banda, la rà-
bia, el ressentiment, la decepció, la 
por,  la reducció de l’estrès...Vivint 
el present i mantenint relacions posi-
tives amb les persones.

Altres aspectes també importants a 
tenir presents: l’apassionament,  la 
valoració dels que ens agrada, el no 
jutjar-nos, la respiració, el reconei-
xement de les emocions negatives i 
saber-nos  desprendre’ns d’elles, el 
gaudir del plaer, ja que aquest és 
sanador...

També ens van parlar d’altres recur-
sos com l’alimentació, la fitoteràpia, 
l’aromateràpia, la    medicació.

Després de la  xerrada vam realitzar 
exercicis de respiració, de Chi kung 
i per finalitzar vam fer un cercle de 
dones.

Ens van recomanar diversos llibres.
La Sabiduría de la menopausa. 
Christiane Northrup. (Editorial Ura-
no)
Mujeres q ue corren con lobos. Cla-
rissa Pinkola Estés.
Las brujas no se quejan. Jean Shino-
da Bolen (Editorial Kairós)
La gran alliberació. Miriam Subirana 
(Editorial Kairós)
Plan natural para la menopausia. 
Maryon Stewart  (Editorial RBA in-
tegral)

Ens va agradar tant la sessió que 
l’any vinent hi tornarem. Gràcies 
Maria i Narcisa.

XARXA DE DONES DE CALDES

ENTITATS DE CALDES SOC I A LS

Tot i que l’Esplai va cessar les seves 
activitats del  curs el 21 de juny, cada 
dia ha estat ben ple. La raó era molt 
senzilla “Campionat de Rummikub” 
del qual en varen sortir tres guanya-
dores: Carme Casals, Carme Taulé 
i Maria de Santiago. Totes tres se’n 
van endur com a premi un sopar per 
al Sopar de Gala de la Festa Major.

Tampoc no hi va faltar la música, 
amb havaneres a càrrec de Rafel 
Barquet que ens va deixar a tots 
bocabadats i 3 peces en les quals 
va estar acompanyat per l’Enric Her-
nández. Ens han promés una sessió 
de “boleros”.
I com no podia ser d’una altra mane-
ra també hi va actuar la coral “Cal-

dEsplai” durant el darrer berenar del 
mes. Segons l’opinió de molts dels 
assistents, respecte a l’any anterior, 
havien millorat molt. La Coral pretén 
passar-s’ho d’allò més bé. Aglutina 
un grup de 23 persones i si a més 
aconsegueix fer que la seva inter-
pretació agradi a tothom serà tot un 
èxit.

ESPLAI GENT GRAN LA CAIXA

Durant aquesta Festa Major la colla ge-
gantera ha participat en un munt d’ac-
tes per fer gaudir als més petits i també 
als més grans. Fem-ne un repàs: 
El primer va ser el 27 de juliol amb 
la 3a Cercavileta de Gegantons. 
Aquí la mainada va poder treure el 
seu gegantonet i gaudir d’una pas-
sejada pels carrers del poble. En 
arribar al casino van poder berenar 
gràcies a la gentilesa l’ajuntament.
Les següents activitats ja van ser dins 
el cap de setmana fort de la festa: el 
divendres 2 d’agost vam començar, 

després del repicament de campa-
nes, amb una cercavila fins a l’Ajun-
tament, lloc on es va realitzar el 
pregó. Quan aquest va acabar, els 
gegants van ballar els balls de gala 
i tot seguit vam tornar en cercavila 
per portar la gent a la traca.
El dissabte 3 a la tarda vam fer la 
cercavila de festa major amb tota la 
imatgeria. Vam sortir de la casa dels 
gegants fins a la plaça Mas Ros, lloc 
on vam acabar tot ballant la “Polca 
de la Malavella”.
Ja sense gegants però amb moltes 

ganes de seguir col·laborant amb 
la Festa Major, vam anar a l’envelat 
per preparar els pinxos que es repar-
teixen a l’acabament dels concerts. I 
ja al final, a la nit del diumenge, tot 
el que va passar a l’envelat ho vam 
poder veure des de darrere la barra. 
I ja hem tornat a fer cercaviles des-
prés d’unes merescudes vacances! El 
dissabte 24 d’agost vam anar ben a 
prop, a Campllong i el diumenge 1 
de setembre ja més lluny, a Cente-
lles. No us perdeu cap sortida con-
sultant a les xarxes socials.

COLLA GEGANTERA I ELS GRALLERS ESCALDATS 
PUNT LILA 2019
Durant la Festa Major el Consell per a la igualtat ha 
tornat a instal·lar el Punt Lila.
Enguany, la parada ha estat present durant tres dies de 
12 a 6. I hem comptat amb la presència d’un grup de 
professionals, psicòlogues especialistes en igualtat, i 
amb voluntàries i voluntaris donant suport .
Els punts Liles són espais d’informació, d’assessorament 
i d’acompanyament per a qualsevol persona que visu-
alitzi o pateixi una agressió masclista i/o LGTBIfòbica, 
és a dir agressió, assetjament, humiliació, insults, etc. 
Aquests espais tenen una funció didàctica de sensibilit-
zació per fomentar la prevenció.
Continuarem treballant per una societat més igualitària i 
sense discriminacions, on les dones tinguin dret a viure 
lliures sense violències sexistes.
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ASSOCIACIÓ IKALD
7è TALLER DE RATAFIA CASOLANA  

ENTITATS DE CALDES  CU LTURA LS

Un any més hem realitzat el taller de 
ratafia. Hi han assistit 29 persones 
i s’han elaborat 112 litres de licor.
La Dolors Taberner, ha proporcionat 
tots els ingredients. Ens explica pas 
a pas com fer aquest licor tan apre-
ciat a casa nostra.
La ratafia és una beguda compos-
ta d’herbes aromàtiques, espècies i 
fruits macerats en aiguardent o anís. 
Els ingredients i les quantitats són va-
riables. El gust, el color i l’aroma són 
el resultat de la maceració d’herbes 
i de les proporcions que hi posem. 
La nostra ratafia porta més de 70 in-
gredients! En aquesta maceració és 
important que cap ingredient domini 

per sobre d’un altre.
Pels voltants de Sant Joan és quan 
se sol preparar. És l’època  de l’any 
en que es troben totes les herbes que 
necessitem i les nous verdes, que és 
l’ingredient essencial per fer la rata-
fia i el que li dóna el seu color fosc 
característic.
En una garrafa de vidre de boca 
ample, hi posem tots els ingredients 
i afegim el licor per tal de que es ma-
ceri. Ho tapem amb un tap de suro 
o amb un drap i una tapa a sobre, 
perquè no hi entri aigua si plou. Es 
remena ben remenat. Ho deixarem 
a sol i serena un mínim de 40 dies. 
Un cop transcorregut aquest perío-

de es remena bé i es filtra la ratafia 
amb l’ajuda d’un embut i un drap de 
fil. Un cop dins de l’ampolla es tapa 
i es deixa reposar uns 2-3 mesos. La 
tradició diu que per Tots Sants ja es 
pot començar a beure.
La prenem com a digestiu, després 
de l’àpat, preferiblement freda o 
també amb glaçons. Actualment, la 
trobem cada vegada més en recep-
tes culinàries.
No us facilitem la llista dels ingredi-
ents, ja que volem que l’any vinent 
ens acompanyeu a fer el taller de ra-
tafia, i que feu la vostra ratafia caso-
lana! Com diu la dita popular “TAN-
TES CASES, TANTES RATAFIES”.

Benvolguts/es,
Ja tornem a iniciar una nova tempo-
rada de futbol a Caldes! La tempora-
da 2019-20 ja està picant a la porta 
i com a novetat vindrà marcada per 
la reestructuració dels equips sèniors 
com a conseqüència de la pèrdua 
de categoria del 1r. Equip de la 
Unió de 2a catalana a 3a catalana.
Això, ha comportat la desaparició 
de l’equip de 4a catalana. Els en-
trenadors escollits per portar l’equip 
són en Marc Teixidor i el seu segon 
entrenador, en Jordi Garcia. Tots dos 
van estar entrenant les dues darreres 

temporades a l’equip de 4a catala-
na de la Unió.
Des de la Junta els hi desitgem que 
el seu projecte de retornar l’equip a 
Segona es faci realitat el més aviat 
possible. Molta sort i endavant! 
Per altra banda, el futbol base de la 
Unió segueix augmentant la família. 
Aquest any, es presentarà amb 15 
equips, des de l’escoleta fins a juvenils. 
A tots els nostres jugadors els hi volem 
recordar que quan competeixen ho 
fan en nom del Club i en representació 
del poble i que el seu comportament 
dins i fora del camp ha de ser modèlic.

Com cada any, des de la Junta inten-
tem trobar els millors entrenadors i 
coordinadors pels nostres equips. A 
tots ells els hi desitgem el millor per 
la propera temporada.
Aquest estiu, el Club ha organitzat el  1r 
Torneig  de Festa Major “ Vichy Cata-
lan” de F-7 on han participat 6 equips. 
També, entre els dies 19 d’agost al 30 
d’agost es farà una nova edició del 
Campus d’estiu de futbol.
Un any més, donar les gràcies a so-
cis i patrocinadors ja que, sense les 
seves aportacions no seria possible 
el bon funcionament del Club.

UE CALDES

ENTITATS DE CALDES ESPORT I VES

CLUB EXCURSIONISTA DE CALDES

El passat 28 de Juliol i dins la pro-
gramació de la Festa Major 2019, 
el Club Excursionista va organitzar la 
27ª Marxa de St Maurici. Aquest any 
vam fer rècord amb 305 participants 
que van sortir puntualment a les 8:30 
i que els més ràpids van completar 
els 10km en poc més de mitja hora. 
Tot i no ser una cursa competitiva, 
destaquem que el primer a arribar 

va ser el futbolista professional local 
Ivan Balliu. Mentre la resta de partici-
pants anava arribant els esperava un 
esmorzar, una bossa amb obsequis i 
la possibilitat de guanyar un dels més 
de 40 premis al sorteig que els co-
merços del poble posen a disposició.
Una vegada més, gràcies a tots per 
fer-ho possible.

MARCÒLIC
(Lilium martagon)
TEXT I IMATGES > ANNA LLANDRICH I MARGARIDA VILA

Molt semblant al lliri groc dels Pirineus és 
una de les flors més boniques que podeu tro-
bar a Caldes, en llocs humids i ombrívols, 
com per exemple els voltants de la font del 
ferro al camí de Caulers on hi creix en abun-
dàcia.

No se li coneixen utilitats terapèutiques tret 
que barrejada amb greix de porc se’n feien 
emplastres per reventar grans dolents.

He trobat aquests versos de Josep M. Farreró 
que la descriuen molt bé

Bigarrada, pigallada 
del rosa al vellut carmesí 
esgrogueïda, ataronjada 
semblo l’arc de Sant Martí.

FLORA F LORS  S I LVESTRES  DE  CA LDES
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TEXT > ANTONI MAS

 La visita al arbre que presentem avui, us permetrà, de 
passada, visitar un parell d’indrets ben bonics del nos-
tre terme municipal: El pantà del Mas Llop i el corriol 
que mena del camí antic de Vidreres al Camí Vell de 
Sant Sebastià.
 Cal prendre el camí de Sant Maurici fins deixar a l’es-
querra l’entrada de la urbanització Malavella Park. 
Tot seguit, creuarem la riera per enfilar la pujada i, al 
replà, en lloc de seguir amunt en direcció a l’ermita, 
continuarem recte en direcció a Vidreres. Al cap d’uns 
tres-cents metres arribarem a la mota del pantà del 
mas Llop. Una vegada feta la visita de rigor, refarem el 
camí que segueix sota la mota i, en un moment, pren-
drem el primer trencant a la dreta. El camí davalla cap 
un corriol ben fresat, que discorre entre una frondosa 
vegetació i constitueix un dels indrets més agradables 
de passejar que tenim al poble. Després d’uns quatre-
cents metres, quan el camí es va atansant a la riera, ar-
ribarem a lloc on s’aixeca altiu el pi que volem visitar. 
Queda a la dreta del camí i cal fixar-s’hi bé, perquè el 
bosc és espès hi podríem passar de llarg. Així mateix 
s’ha d’anar amb compte amb l’entorn, que es molt brut 
i abunden les argelagues. Prou que vaig tenir ocasió de 
comprovar-ho a l’hora de fer la foto, ja que anava amb 
calces curtes.
 Enlloc de recular, us aconsellaria de seguir el corriol 
que ens ha dut fins el pi i que acaba desembocant al 
Camí Vell de Sant Sebastià. Aquest ens durà còmoda-
ment i sense pèrdua, fins a Caldes. Per cert, amb l’opció 
recomanable de desviar-nos cap el Bosc terapèutic i 
anar a sortir al Camp dels Ninots.
 Tot plegat constitueix una sortida curta i agradable i a 
l’abast de tothom. Sobretot si considerem que els des-
nivells són inapreciables.   

FLORA ARBRES  DE  CA LDES

10. Pi gros de Can Salom

Bacallà a l’estil 
de l’Àvia Palmira  
PER > ANNA MACIAS RAMON 

A destacar:
El  bacallà és un peix migratori que viu 
en mars freds. Va arribar a casa nos-
tra de la mà dels bascos i dels portu-
guesos al port de St.Feliu de Guíxols, 
d´aquí el nom de “peixopalo”, aquell 
peix assecat pel sol i el vent..

Ingredients per 6 
comensals:
bacallà remullat 12/18 talls, 1 brò-
quil, 6 ous, panses sense pinyol, oli, 
sal. Pel sofregit: 3 cebes i tomàquets.

Elaboració: 
Bullir el bròquil a flors i reservar. Bullir 
els ous, un cop freds els pelem, els par-
tim en dues parts i reservem. Posem oli 
en una cassola grossa, on fregirem el 
bacallà ja dessalat i enfarinat. El re-

servem sobre paper de cuina. En el 
mateix oli, fregirem els ous enfarinats 
i els reservem també sobre paper de 
cuina. Enfarinem el bròquil i el fregim 
en el mateix oli, reservem sobre paper 
de cuina. Canviem l´oli de la cassola, 
on hi sofregim la ceba picada. Un cop 
daurada, hi posem sal i després el to-
màquet, fins que quedi ben sofregit. Hi 
afegirem les panses, remenant perquè 
s´inflin. Hi posarem el bacallà, els ous 
i el bròquil, remenant en compte, i ho 
posem al forn durant 10 minuts.

Curiositats:   
Les bacallaneries, establiments on es 
ven el bacallà i la també anomena-
da pesca salada, han anat de baixa. 
Les d´abans oferien una imatge quasi 
exòtica, amb piques de marbre, on el 
bacallà estava en remull i bidons de 
fusta amb arengades i sardines sala-
des, ben alineades. Alguna en queda 
encara, però!

PASSATEMPS PASSATEMPS  I  CU INA

Passatemps PER: FELUCA DÍAZ

9 lletres
ARMISTICI

7 lletres
EFECTIU
ORENETA
PECUARI

6 lletres
ESCLAT
NATJAR

5 lletres
CARAM
CONXA
DIADA
LLAVI
ORNAR
RENOM
SABUT
TESOR
TRONC
UMBRA

3 lletres
ARA
ASE
CUA
DUR
EFA
IVA
NEN
ORA
RUC
TES
TIR

4 lletres
ARRI
CAVA
DUES
FILL
HACA
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Viu, sent,
descobreix

Caldes de Malavella, la teva vila termal


