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

Contacte
Tel. 972 47 28 91
info@caldes.cat

Horari
De dimarts a dissabte
De 10 a 13.30 i de 17 a 20 h

F O L L O W  U S

Casa al Passeig de Ronda Ref: 010125

10 km 25 km 5 km 24 km

140m² 403 m² 4 1

Casa al centre Ref: 010103

10 km 25 km 5 km 24 km

140m² 250 m² 4 3

Al centre de Caldes Ref: 010105

10 km 25 km 5 km 24 km

148m² 291 m² 3 3

Casa al centre Ref: 010108

10 km 25 km 5 km 24 km

110m² 349 m² 4 2

200.000 €

280.000 €

220.000 €

345.000 €
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Salvador Balliu
ALCALDE

Caldencs i caldenques, 
Arriba un any més la 
Festa Major del poble, una 
oportunitat per gaudir 
conjuntament de tots els 
actes que s’organitzen a 
casa nostra. Portem ja mesos engrescats en la preparació de la vostra 
festa, perquè el millor de Caldes de Malavella sou vosaltres i l’objec-
tiu d’aquests dies és que els caldencs i caldenques us sentiu orgullo-
sos de ser d’on sou. 

No cal dir que tot aquest programa no seria possible sense els Joves 
Intrèpids i totes les entitats que hi participen, a les que vull agrair la 
incansable tasca que fan. 

Tenint en compte el punt en què es troba el poble podem dir que tots 
vosaltres sou els arquitectes, els arquitectes d’un poble en construc-
ció, com bé ens diu enguany la samarreta oficial de la Festa. 
Aquest any s’ha estat treballant de valent per treure la millor versió 
de Caldes de Malavella, però és que l’estem millorant, tenim el poble 
potes enlaire! 

L’ermita de Sant Maurici s’ha restaurat, tenim la Plaça Mauthausen 
nova de trinca, la rambla Recolons acabada d’asfaltar, el segon tram 
de les obres que adeqüen i enjardinen la Riera de Santa Maria ja estan 
en marxa, hem trobat les cases del nostre poble de fa milers d’anys i 
no es poden obviar les obres de la carretera de Llagostera, que han fet 
un rentat de cara al nostre poble fent-lo més segur i més agradable. 
Des de l’Ajuntament som conscients dels inconvenients que ha dut 
aquesta gran obra, però són unes millores necessaries. 

També vull felicitar a totes les entitats que esteu d’aniversari. La 
Policia Local, Ca la Romana i el Club Patinatge de Caldes fan 10 anys; 
el Club Ferroviari fundat l’any 98 en fa 20 i els gegants romans ara fa 
30 anys van sortir per primera vegada a la Festa Major d’aleshores. El 
Centre d’Esplai Sant Esteve celebra el 35è aniversari, el Grup de Teatre 
Traspunt fa 60 anys i ja fa 150 anys que es va estrenar la nova capella 
de Sant Maurici. Moltíssimes felicitats! 

Com deia més amunt, vosaltres sou Caldes de Malavella i tu fas mi-
llor el nostre poble. 
Bona Festa Major a tots i a totes!!!

Portada: 
La portada d’aquest any ha estat també 
realitzada pel dibuixant i il·lustrador 
caldenc Roger Pera que ens ha dibuixat 
per a la portada del programa dos ele-
ments agermanats que conformen dos 
dels aniversaris destacats que tenim en-
guany: els 150 anys de l’Ermita de Sant 
Maurici i el 30 aniversari dels Gegants 
Romans.

Textos: 
Gemma Alsina, Núria Riuró, Elena Mon-
toya, Xènia Casanovas, Marc Martinez, 
Aida Fuentes, Pep Casas, Jaume Turró, 
Club Patinatge Artístic de Caldes, Club 
Ferroviari de Caldes, Centre d’Esplai 
Sant Esteve i Colla Gegantera de Caldes 
de Malavella.

Imatges:
Aida Fuentes, Xavier Amores, Colla 
Gegantera de Caldes de Malavella, 
Club Ferroviari de Caldes, Club Patinat-
ge Artístic, Grup de Teatre Traspunt, 
Antoni Vilà i Ribot, Fons l’Abans i Arxiu 
Municipal de Caldes de Malavella.

Disseny Gràfic:
Xavier Amores.

Col·laboren:
Jennifer Costa.

Portada:
Roger Pera.

2018Festa 
Major
Del 28 de juliol al 7 d’agost

CALDES DE MALAVELLA
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Veïns i veïnes, 
Un any més tenim a tocar la Festa Major, per molts la 
millor Festa de l’any a casa nostra.  De festes al mu-
nicipi en tenim moltes, però entre tots intentarem fer 
de la Festa Major la més gran i la més bonica possible 
per a tots els vilatans.

Quin és el secret per aconseguir-ho? El secret ets tu 
! El secret sou vosaltres! Parlo dels arquitectes del 
poble com ens deia l’alcalde: els Joves Intrèpids, les 
entitats i els voluntaris que sempre en són més d’un 
centenar. Gràcies! 

Gràcies també a tots els caldencs i caldenques que 
gaudiu de la Festa, a tots els visitants que s’acosten a 
Caldes de Malavella aquests dies i omplen els carrers i 
les places de somriures, activitats i d’estiu! 

Com que la Festa Major és estiu, hem volgut preparar 
una programació ben fresqueta: seguim amb el tobo-
gan aquàtic i per posar-hi color estrenem també un 

Holi Festi-
val. No hi 
faltaran el 
tradicional 
Concurs 
de Pintura 
Ràpida, 
les exposicions, la festa aquàtica, els tallers infan-
tils, el Bati-aigua i espuma, el pentatló, els gegants, 
el correfoc, les sardanes, havaneres, els concerts, la 
cantada dels Cantaires de Caldes...i un llarg etcète-
ra d’activitats i sorpreses que anireu descobrint en 
aquest mateix programa. Com a novetat aquest any 
també tornem a recuperar la Salseta del Poble Sec el 
2 d’agost al vespre.  

Ja ho veieu, la Festa Major de Caldes no té perdua i 
això és gràcies a vosaltres que sou el cor del poble. Un 
cor que ni la mateixa Malavella ens podrà robar! 
Participa a la Festa Major, feu-vos-la vostra i sobretot 
gaudiu-la! Bona Festa Major! 

Gemma Alsina
Regidora de Festes
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28A les 8:00h. Inici del 17è CONCURs De 
PINTURa RÀPIDa. Inscripció dels participants 
entre les 8 i 11:00h. a la Terrassa del Casino. 
Lliurament dels quadres participants fins a les 
17:00h. El veredicte del concurs es donarà a la 
Terrassa del Casino Municipal, a les 19:00h. 
Organitza l’ajuntament de Caldes de Malavella.

A les 9:00h. esMORzaR De CaçaDORs a la 
zona firal (només socis). Organitza Societat de 
Caçadors Sant Esteve.

De les 9:30h a les 12:00h. PINTURa a 
l’asFalT (programa a part). De les 9:30h a les 
10:00h hi haurà les inscripcions.

CeRCavIleTa de gegantons i capgrossos de la 
Casa dels Gegants (pl. Cruïlles) fins a la terras-
sa del Casino, a les 17:00 h. Organitza: Colla 
Gegantera.

A les 19:00h., a la plaça de la Selva, 
actuació-exhibició de castells a càrrec 
dels Castellers de les Gavarres. Organitza 
Castellers de les Gavarres.

Dissabte  
de juliol 
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VISITA BALLIU STORE

BALLIU CELEBRA EL SEU 50è ANIVERSARI

Disposem d’una àmplia gamma de productes d’Exterior amb més de 700m2 
d’exposició. 

Visita també el nostre Balliu Garden amb mobiliari de jardí a preus molt 
competitius. 

Llagostera

Tossa de Mar

Km 93.5

C-35

Maçanet

St Feliu de Guíxols

Ctra C-35 Km 93,5 17455 Caldes de Malavella (Girona)

Tel. +34 972 397 100  ·  www.balliuexport.com  ·  info@balliuexport.com

            Balliu-Export                Balliu Export                balliuexport

De Dilluns a Divendres de 9h a 14h i de 15h a 19h.
Dissabtes de 10h a 19h.
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29
2A partir de les 20:00h, obertura de les 

aTRaCCIONs ubicades a la zona firal. Aquest 
any i en aquesta diada s’hi promourà l’oferta 
de 2 x 1.

A les 21:30h, a l’Envelat, GRaN sOPaR 
POPUlaR De FesTa MaJOR. Els punts 
de venda són a l’Oficina de Turisme i a les 
llibreries Solés i Tau. Preu popular: 10 € 
(programa a part).

Durant el sopar, PReseNTaCIÓ dels 
participants a l’elecció de l’hereu i de la 
Pubilla 2018 i amb la participació de l’Hereu i 
de la Pubilla de 2017.

Aquest any com a novetat i a partir de les 
23:00h. hi haurà l’actuació de la salseTa 
del Poble sec. 
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella i 
Joves Intrèpids.

Diumenge 
de juliol

Dijous 
d’agost

A les 8:00 h., xxVi Marxa 
POPUlaR a saNT MaURICI. 
Sortida i arribada a la rotonda 
del c. Onze de Setembre. La 
sortida tindrà lloc a les 8:30h. 
Organitza Club Excursionista 
de Caldes de Malavella. Amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella.
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Vine a veure la nova o�cina!
Carrer del Mestre Mas Ros, 2, 
17455 Caldes de Malavella
Tel. 972 47 08 26 - 678 47 28 30

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

Informació de jubilació i 
protecció personal

Calcula la teva pensió i 
protegeix la teva familia
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3A les 21:00h, RePICaMeNT De CaMPaNes, 
a la plaça de l’Església. Tot seguit els gegants i 
capgrossos ens guiaran pels carrers del poble 
amb la cercavila de la plaça de l’Església fins 
a la Plaça de l’U d’Octubre 2017, on podrem 
escoltar el PREGÓ des de la balconada de 
l’Ajuntament.

Un cop oficialitzat l’inici de la festa, retorn 
amb la  cercavila fins a la plaça de l’Església on 
s’encendrà la MeGaTRaCa. Cal que tots els 
pobles veïns sàpiguen que a Caldes hi ha festa 
grossa! 

A les 23:30h, al parc de la Font de la Vaca, 
caNtada d’haVaNeres a càrrec del grup 
TeRRa eNDINs. Tot seguit, es podrà assaborir 
un cremat de rom de Festa Major.

A partir de les 00:00h i fins a les 3:00h, hi 
haurà Punt som.Nit i el Punt violeta al 
recinte de l’envelat. Ho organitza l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament i el Consell de Dones.

A partir de les 24:00h, primera nit de gresca 
a l’envelat amb GerMÀ NeGre, auxili i 
RaGGaTUNNING.

MaTINaDes primer a l’envelat i després un cop 
acabat el concert, per als qui encara no tinguin 
ganes d’anar a dormir, resseguint els carrers del 
poble amb el grup xaraNGa daMM-er. 

Divendres 
d’agost
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4Dissabte 
d’agost

A partir de les 10:00 h., TalleRs INFaNTIls, 
a la terrassa del Casino Municipal. Petits i 
grans ens demostraran les seves habilitats 
artístiques. Organitza les Ampes dels CEIP Sant 
Esteve, del CEIP la Benaula i de la Llar d’Infants 
Ninots.

A les 12:00h, 9è. bati-aiGua i escuMa, a la 
plaça de la Selva. Espectacular guerra d’aigua 
i escuma entre petits i grans. Els participants 
hauran de portar la seva pistola d’aigua per 
remullar a tot i a tothom. Recordeu que per 
a participar és recomanable portar banyador, 
xancletes cordades i tovallola. Organitza Gent 
de Caldes.

A les 16:00h, 9è. caMPioNat obert 
D’esCaCs – FesTa MaJOR 2018, a la terrassa 
del Casino municipal. Organitza Club Caldenc 
d’Escacs.

A les 17:00h,  CeRCavIla De la COlla 
GeGaNTeRa I els GRalleRs esCalDaTs 
pels carrers del poble. La cercavila començarà 
a la Plaça de l’U d’Octubre 2017 i finalitzarà 
a la pl. Mestre Mas i Ros. Recorregut: pl. de 
l’U d’octubre 2017, ctra. de Llagostera, pl. 
Ajuntament, c. Llibertat, c. Major, c. Sta. Maria, 
c. Núria, c. J. Verdaguer, c. i pl. Mestre Mas Ros. 
Ho organitza Colla Gegantera.

A partir de les 19:00h., al Recinte firal, ix 
PeNTaTlÓ MUNDIal De CalDes De 
Malavella, on els participants, majors de 
16 anys, hauran de superar proves d’allò més 
interessants. Les inscripcions es faran allà 
mateix 1 hora abans de començar. Els equips 
seran de 5 a 8 persones i cada equip haurà de 
portar equipació identificativa. S’haurà d’anar 
ben calçat. Organitza Centre d’Esplai Sant 
Esteve.



FESTA MAJOR 2018 CALDES DE MALAVELLA#CALDESLLIUREDESEXISME 15



FESTA MAJOR 2018 CALDES DE MALAVELLA #CALDESLLIUREDESEXISME16

4De 19:00 a 23:00h, sOPaR INFORMal, a 
l’envelat a càrrec dels Joves Intrèpids.

A les 19:30h, a l’estadi Vall-llobera, PaRTIT De 
Futbol de Festa MaJor entre els equips de 
la U. E. Caldes i de la U.E. Llagostera. Organitza 
Unió Esportiva Caldes.

A les 19:30h., aUDICIÓ De saRDaNes a la pla-
ça de l’Ajuntament, amb la cobla ciutat de 
GIRONa. Organitza l’Agrupació de Sardanistes.

A les 23:00h., s’inicia el CORReFOC de la mà 
de la colla els diables de breda “u9-
7KOU”.  Trobareu les normes de seguretat que 
s’han de seguir per poder participar-hi al final 
de la programació.
La cercavila de fum i petards és de la pl. de l’Es-
glésia fins a la plaça Amical de Mauthausen. El 
recorregut del correfoc serà el següent: pl. de 
l’Església, c. Sant Antoni, c. Núria, c. Àbsides 
Romàniques, pl. de la Creu, c. Major, c. dels 
Polls, pl. dels Polls, c. de la Plaça dels Polls, pl. 
Petita, c. de la Plaça Petita, pl. de Sant Grau, c. 

Cruïlles, pl. Cruïlles, c. Vall-llobera, av. Cata-
lunya, c. Girona, c. Salvador Espriu i pl. Amical 
Mauthausen. Un cop acabada la cercavila, a 
la Pl. Amical de Mauthausen es durà a terme 
l’esPeCTaCle PIROTÈCNIC.

A les 24:00h., ball de la NostÀlGia 
amb l’actuació musical del grup boNa 
harMoNia, a la plaça de l’Ajuntament. 
Organitza: Societat Gastronòmica de Caldes 
amb el patrocini de Pub Tèrmic i Cafè Termal.

A la 24:30h, començarà un gran concert a 
l’envelat amb els grups: sMOKING sOUls, 
buhos i bocaMolls.

Després d’haver-nos fet suar la cansalada al 
seu ritme musical cal refer-se, i la millor ma-
nera per fer-ho, és amb un bon RessOPÓ PeR 
a tothoM a l’envelat. Amb els tradicionals 
PiNxos! Gentilesa de la Colla Gegantera de Cal-
des de Malavella.

Dissabte 
d’agost
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5A les 10:00h., trobada de PuNtaires a 
la rambla Recolons. Com a complement a la 
trobada i a la mateixa Rbl. Recolons hi haurà 
exposició de treballs realitzats per les puntai-
res de Caldes i parades de venda de productes 
vinculats al món de les puntes. Organitza: 
Secció Puntaires de l’Esplai de Caldes-Fundació 
“la Caixa”.

A les 12:00h., a l’envelat, esPeCTaCle IN-
FaNTIl “animació per a la mainada... i més 
grandets” a càrrec de JauMe barri.

A les 17:00 h., a l’Av. de Sant Maurici es farà 
uN suPer toboGaN.

De 19:00 a 23:00h, sOPaR INFORMal, a 
l’envelat a càrrec dels Joves Intrèpids.

A les 19:30h., aUDICIÓ De saRDaNes, a la 
plaça de l’Església, amb la cobla FlaMa de 
FaRNeRs.  Organitza Agrupació de Sardanistes. 

A les 22:00h., a la plaça Sant Esteve, les 
CORals INFaNTIl, JUveNIl I CaNTaIRes 
De CalDes  oferiran el tradicional CONCeRT 
De FesTa MaJOR, dirigit per l’Assumpta 
Fontanals. En conjunt, el programa inclou 
un ampli i diversificat repertori del tot 
recomanable per a qui vulgui passar una 
entranyable  vetllada  musical. L’accés a 
les localitats s’obrirà a partir de les 21:15 h. 
Organitza Coral Cantaires de Caldes.

A partir de les 24:00h, ball de Gala a l’en-
velat amb la loca histÈria i aNIMal DJ’s. 
A la mitja part hi haurà l’elecció d’hereu 
i de Pubilla 2018 i el tradicional ball del 
FaNaleT.

Diumenge 
d’agost
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6Ens remullem ben aviat, a partir de les 10:30h., 
a la Piscina municipal, FesTa aQUÀTICa i 
iNFlables. Gresca i aigua per a la mainada. 
Per evitar aglomeracions i degut a l’aforament 
de la piscina, s’establirà dos torns d’accés, el 
primer de 10:30h a 11:45h i el segon de 12:00h a 
13:15h. Només hi podran accedir els abonats a 
la piscina o mitjançant el pagament puntual de 
l’entrada. Ho organitza i patrocina: Ajuntament 
de Caldes de Malavella i  Sportgest.

A partir de les 17:30h de la tarda, al parc de la 
Font de la Vaca, Festa holi !. Novetat per a 
aquest any, adreçada especialment a les famíli-
es amb nens. Veniu-hi tots!

A les 17:30 h., a l’envelat, CONCeRT De 
l’ORQUesTRa MaRavella. 

El preu de l’entrada 10 € a la taquilla i 5 € 
anticipada (Llibreria Tau, Llibreria Solés i 
Oficina de turisme).

A partir de les 19:00 h., també a l’envelat, 
aNiMadÍssiM ball a càrrec de l’ORQUes-
TRa MaRavella.  Ho organitza: Ajuntament 
de Caldes de Malavella.

De 20:00 a 23:00h, sOPaR INFORMal, a l’en-
velat a càrrec dels Joves Intrèpids. Botifarrada 
popular (entrepà de botifarra+beguda= 4 €).

a continuació, a l’envelat, veniu a rematar la 
festa i a deixar-vos-hi la veu: aquest any tenim 
KaraoKe! Organitza: Joves Intrèpids.

Dilluns 
d’agost
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Dimarts
d’agost 7A les 12:00 h., a l’envelat, ball-VerMut 

amenitzat per Jordi boFill. Organitza Assoc. 
Gent de la 3ª Edat Casa Rosa.

A les 17:30h, a l’envelat, CONCeRT seReNaTa 
a càrrec de l’ORQUesTRa la PRINCIPal De 
la bisbal que es complau a oferir-los una 
proposta de concert centrada en música popular, 
tant d’autor com tradicional. Al programa hi 
trobem diferents estils: obres líriques, temes 
standard, cançons populars, nova cançó i música 
instrumental dels nostres clàssics. Un repertori 
que sens dubte reflecteix l’esperit del nostre 
país així com la diversitat d’estètiques de la seva 
música. L’objectiu però, no és mostrar les obres 
més representatives de les antigues serenates 
de Festa Major, sinó renovar i actualitzar aquest 
format de concert totalment acústic en formació 
de cobla. De tal manera que el públic pugui 
apreciar, tant l’evolució de l’estil de l’orquestra, 
com la directa relació entre els músics i les 
quatre veus solistes.

El preu de l’entrada 10 € a la taquilla i 5 € anticipada 
(Llibreria Tau, Llibreria Solés i Oficina de turisme).

Ho organitza: Ajuntament de Caldes de Malave-
lla i l’Assoc. Gent de la 3a. Edat Casa Rosa.

A partir de les 19:00 h., també a l’envelat, 
aNiMadÍssiM ball a càrrec del GRUP NOU 
TRÀNsIT.  Organitza Assoc. Gent de la 3a. Edat 
Casa Rosa.

A les 21:30 h., al Teatre-cinema municipal, el 
grup Carisma Teatre presenta l’obra de teatre 
“Fot el camp”  comèdia musical escrita per 
Ramon Caralt i Natàlia P. Sánchez.

No recomanada a menors de 14 anys. 

Organitza Grup Carisma Teatre amb el suport de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 

sinopsi: La Marta i en Raül han planificat unes 
vacances per desconnectar en parella, una setmana 
a Mallorca en una caseta ideal prop de la platja. La 
Laura, la germana de la Marta, acaba de separar-se 
i no aconsegueix superar la ruptura. Així que la 
conviden a passar aquests dies amb ells. Cadascú 
ve des d’un punt diferent i decideixen trobar-se allà. 
Però la Marta es troba tota una sèrie de contratemps 
i els dos cunyats han de conviure sols fins que ella 
arribi. Què farien dos “nens” que no s’entenen sense 
la supervisió d’un adult ?

Direcció: Natàlia P. Sánchez.

El dia 12 d’agost a les 19:00h., al Teatre-cine-
ma municipal el grup Carisma Teatre  posarà 
en escena novament l’obra de teatre “Fot el 
camp”. Organitza: Carisma Teatre. 

F
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No recomanada 

a menors de 14 anys

Amb la col·laboració de:
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Del 29 de juliol al 12 d’agost
exposició dels participants del 
xVii concurs de Pintura ràpida
Casino Municipal. 
Totes les tardes de 18:00 a 21:00h i 4, 5 i 6 
d’agost també al matí de 12:00 a 14:00 h. 
Organitza: Ajuntament de Caldes de Mala-
vella.

Dissabte 4 d’agost:
Missa anticipada de la vigília 
de la festa
A les 18:30h a l’Església Sant Esteve

Diumenge 5 d’agost:
ofici de Festa Major 
Amb motiu de la festa del protomàrtir 
Sant Esteve, patró de la Parròquia de Cal-
des de Malavella.
A les 12:00h a l’Església Sant Esteve

Dimarts 7 d’agost:
Missa 
De final de festa en sufragi de tots els 
difunts de la vila des de la Festa Major 
anterior fins al moment.
A les 11:00h a l’Església Sant Esteve 

exPosicioNs MIsses

PeR als PaRTICIPaNTs:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, 

amb mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el 

cap i tapar-se el clatell amb un mocador de 
cotó.

• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de munta-

nya, etc.)
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir 

els sorolls de les explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre 

públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics 

particulars, havent d’utilitzar únicament els 
preparats pels organitzadors.

• Respectar les figures de foc, els seus porta-
dors i els músics.

• Adoptar una actitud correcte amb els diables 
i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.

• Seguir en tot moment les indicacions dels 
diables.

• Assabentar-se abans de l’inici del recorre-
gut del correfoc i dels punts d’assistència 
sanitària.

• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se imme-
diatament als punts d’assistència sanitària.

• En cas de perill, seguir les instruccions dels 
diables.

NORMes De seGUReTaT CORReFOC

PATROCINEN:

ORGANITZEN: COL·LABOREN:

COMITÉ ORGANITZADOR
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
CALDES DE MALAVELLA

28 de juliol
Festa Major 2018

EXPOSICIÓ
- 
Del 29 de juliol al 12 
d’agost al Casino 
municipal. 
De 6 a 9 de la tarda. 

Els dies 4, 5 i 6 
d’agost també els 
matins de 12 a 2.

PeR als veÏNs I COMeRCIaNTs:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que 

en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb 

cartrons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del corre-

foc per la perillositat que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui difi-

cultar els pas dels actors, organitzadors i participants al 
correfoc.
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C. Nou, 60 2n 
17455 Caldes de Malavella 
Tel. 972.470.735
      603.643.525 - 620.969.762
a/e: info@atri.cat

SERVEIS I ACTIVITATS 
DE TURISME 
CULTURAL
www.experienciesculturals.cat

SERVEIS TÈCNICS I 
CULTURALS. HISTÒRIA 
I ARQUEOLOGIA
www.atri.cat
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Germà Negre
Divendres 3 
d’agost del 2018
envelat de Festa 
Major

la salseta del 
Poble sec
Dijous 2 
d’agost del 2018
envelat de Festa 
Major

buhos
Dissabte 4 
d’agost del 2018
envelat de Festa Major

Orquestra Maravella
Dilluns 6
d’agost del 2018
envelat de Festa Major

auxili
Divendres 3 
d’agost del 2018
envelat de Festa 
Major

bocamolls
Dissabte 4 
d’agost del 2018
envelat de Festa Major

Raggatunning
Divendres 3 
d’agost del 2018
envelat de Festa 
Major

loca histèria
Diumenge 5
d’agost del 2018
envelat de Festa Major

smoking souls
Dissabte 4 
d’agost del 2018
envelat de Festa Major

animal DJ’s
Diumenge 5
d’agost del 2018
envelat de Festa Major

els CONCeRTs De la FesTa MaJOR
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Marina 
Brujats 

Rieradevall
“Per una festa com cal: 
música, birra i avall!”

Ha acabat Batxillerat i l’any que ve li 
agradaria estudiar el Grau en Publici-
tat i Relacions Públiques. Actualment 
treballa de cangur, d’entrenadora de 
bàsquet a nens/es petits; i a l’estiu, 
treballarà de monitora al casal d’estiu 
del poble. És membre del CESE i del CE 
Caldes des del 2010 i de la Coral des del 
2007. 
Li agrada quedar amb els amics, jugar 
a bàsquet, sortir de festa, llegir, i molt 
més. Viure a Caldes li agrada ja que hi 
ha molts llocs on passejar, hi ha tren, i 
per les activitats que s’organitzen, des 
de les fires fins la festa major.
El seu record al poble són les llargues 
tardes a la piscina municipal amb els 
amics fins que la tancaven.
De la festa major li agrada l’ambient i 
les activitats com el Pentatló. Hi troba 
a faltar un Xampúgol i alguna activitat 
nova.
Es presenta com a candidata a Pubilla 
per fer poble i perquè pensa que és una 
experiència molt divertida, ja que es fa 
amb els amics i amigues. El que té més 
ganes de fer si és Pubilla és de jurat al 
carnestoltes i representar a Caldes.
Si fos un animal seria un Ocell, per a 
poder volar i veure món.

Mar 
Carbó 

Cachinero
“Si busques diversió, Caldes 

és una bona opció!”

Acaba de finalitzar el Batxillerat i li 
agradaria estudiar el Grau en Magiste-
ri, enfocat cap a l’educació física, o bé, 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
El mes de juliol treballarà al casal in-
fantil de Caldes com a premonitora 
de lleure. Participa al Club Esportiu de 
Basquet i al Club Excursionista Caldes 
des dels 5 anys, a l’Esplai des dels 9 
anys i a la Coral des dels 8. 
En el seu temps lliure li agrada quedar 
amb les amigues, anar a córrer o jugar 
a bàsquet. Viure al poble li agrada per 
la tranquil·litat i el bon rotllo que hi ha 
en les festes populars, sense deixar-se 
el comptar amb el tren.
El seu record que no oblidarà mai de 
Caldes és de quan estava al casal jove 
de Ca la Romana i els van ensenyar a 
gravar un curtmetratge, i el fet de po-
der-lo gravar amb tots els seus com-
panys.
De la festa major el que més li agra-
da és el sopar popular del dijous ja 
que tothom està reunit, rient i pas-
sant-s’ho bé junts. Troba a faltar que 
es faci un Xampúgol.
Es presenta com a candidata a Pubilla 
per passar una bona estona amb els 
amics i participar de les activitats del 
poble. El que més il·lusió li faria seria 
ballar a la Festa de la Malavella i les 
diferents activitat, i sobretot, celebrar 
que s’han presentat tots junts amb 
una sortida.
Si fos un animal seria una Estrella de 
Mar, ja que si sent molt identificada.

Clara 
Rabasseda 

Cases
“Si vols la meva amistat, 

convida’m a un combinat!”

Aquest any ha acabat el Batxillerat 
tecnològic i l’any que ve vol estudiar 
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. 
Aquest estiu no pretén treballar, però 
de cares a un futur vol fer de monito-
ra. Juga a bàsquet des de fa molts anys, 
també participa a la Coral, a l’Esplai i ha 
fet guitarra.
Li agrada quedar amb els amics, anar 
a la platja o la piscina i també, els mo-
ments de desconnexió que té passejant 
el seu gos. De Caldes, li agrada l’ambi-
ent i la gent del poble, la tranquil·litat i 
l’estació de tren.
Explica que el record més intens que 
té del poble és quan tenia 10 anys i va 
començar la gran nevada, mentre era 
a classe. També que la mare la vingués 
a buscar, es passessin una setmana ju-
gant a la neu i les nits davant la llar de 
foc.
El que més li agrada de la festa major és 
l’arribada, ja que coneix i pot parlar amb 
tothom. També l’alegria de tota la festa 
i el croissant del final de la nit. Troba a 
faltar que es faci un Correbars.
Es presenta com a candidata a Pubilla 
per fer poble i poder col·laborar amb els 
amics de la festa major. El primer que 
té ganes de fer si surt elegida és el ball 
del fanalet, i després, continuar amb la 
festa.
Si fos un animal seria un Fènix, perquè 
podria volar, per la seva intel·ligència i 
per la valentia que representa.

Les pubilles
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Sandra 
Mesa 

Muñoz
“Per una festa major com cal: 

tequila, llimona i sal!”

Aquest any ha acabat d’estudiar el Bat-
xillerat, itinerari humanístic, i l’any vi-
nent vol fer el doble Grau en Educació 
Infantil i Primària, o bé, el Grau en Filo-
logia Catalana i Castellana. Actualment 
no està treballant, però està buscant 
feina per la temporada d’estiu. 
Li agrada molt quedar amb els amics 
en el seu temps lliure, sortir de festa i a 
l’estiu, anar molt a la platja i dormir fins 
que el cos li digui prou. Considera que 
el poble és molt bonic i mai es veu poc 
cuidat o deixat, i per això, li agrada molt 
viure a Caldes. A més, també li agrada 
la Festa de la Malavella, pel seu tarannà 
esotèric, les bruixes...
El record més viu que té de Caldes són 
les passejades nocturnes amb els seus 
amics, l’estiu passat, pel Llac del Cigne 
fins a ben entrada la matinada.
De la festa major li agrada perquè la té 
molt a prop de casa, que duri tants de 
dies i hores, i el menjar dels Joves Intrè-
pids al costat de l’envelat.
Es presenta com a candidata a Pubilla 
per passar una bona estona amb els 
amics i per disfrutar una mica més de 
la Festa Major. El que més li agradaria si 
fos Pubilla seria inaugurar algun espai, 
com un de joves, o fer de jurat al carna-
val.
Si fos un animal seria un Mandrós, ja 
que troba que tenen un rotllo molt guai 
i tranquil.

Mireia 
Blanch 

Cañizares
“Visca la nostra festa major, 
de tots els pobles la millor!”

Aquest curs ha acabat el Batxillerat, iti-
nerari tecnològic, i vol estudiar Geogra-
fia, Ordenació del Territori i Gestió del 
Medi Ambient a la UPF. Aquest estiu no 
té intensió de treballar. Participa activa-
ment al Club Esportiu Caldes, jugant a 
bàsquet, al Centre d’Esplai Sant Esteve 
i als Joves Intrèpids, organitzadors de la 
festa major.
En el seu temps lliure, li agrada jugar a 
bàsquet, passejar el seu gos, anar amb 
bicicleta, quedar amb els amics/es, 
sortir de festa major, etc. El que més li 
agrada de viure a Caldes és que té tren.
El record més viu que té de Caldes és del 
2015, al concert del grup Zoo, ja que plo-
via a bots i barrals a fora i li va semblar 
fantàstic. 
De la festa major li agraden els concerts 
a l’envelat i li encanta tant l’ambient 
com l’espai. 
Es presenta a Pubilla per fer poble, però 
explica que serà molt feliç essent Dama 
d’Honor, ja que no aspira a sortir elegida 
com a representant del poble.
Si fos un animal seria un Guepard, ja 
que li agradaria poder córrer tant ràpid 
com ells.

Susanna 
Miquel 

Coll
“Vols una birra? Passa 

per la barra, te la serviré 
encantada!”

Aquest any ha acabat el Batxillerat, i 
l’any vinent dubte entre el doble Grau 
en Filosofia i Economia, o bé, el doble 
Grau en Sociologia i Ciències Polítiques. 
Actualment no està treballant, però 
després dels estudis li agradaria estar a 
una editorial, recollir pomes o muntar 
un local de concerts. Participa al centre 
d’esplai des dels 14 anys i col·labora als 
joves intrèpids organitzant la festa ma-
jor des de fa dos anys.
Li agrada llegir, escolar música, veu-
re sèries i pel·lícules, quedar amb els 
amics, lo típic diu. De Caldes li agrada 
poder arribar on vulgui a peu i poder-se 
desplaçar a altres municipis amb el 
tren.
Un record que té a Caldes és l’actuació 
de l’escola de dansa a la Fira de l’Aigua, 
ja que de petita ella feia ballet. Explica 
que es va emocionar molt. 
Diu que a Caldes fem un gran cartell de 
grups per la festa major però que falta 
pressupost. A més, explica que en algun 
lloc volia aclarir que les festes de Caldes 
són les millors i aquest és un bon espai 
per fer-ho.
Es presenta com a candidata a Pubilla ja 
que és una manera més de participar a 
la festa major. Diu però, que en té prou 
en ser Dama d’Honor, però que voldria 
poder puntuar les carrosses de carnaval.
Si fos un animal seria el Gat, perquè es 
passaria el dia dormint i fent el que vol.
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Arnau 
Barnés 
Lennon

“ No importa el camí que 
hagis de recórrer, sempre el 

faràs de cantó a cantó”

Actualment està estudiant Batxillerat i 
treballant a una pizzeria. De totes ma-
neres, busca feina activament, i li agra-
daria treballar de professor d’Educació 
física en un futur. Participa activament 
als Joves intrèpids organitzant la festa 
major des de petit, ja que sempre li ha 
agradat mirar pel poble. També va ju-
gar a la Unió Esportiva Caldes perquè li 
agrada molt al futbol.
Disfruta jugant al carrer amb els amics, 
sortint amb ells i jugant a diferents 
jocs per l’ordinador. De viure a Caldes 
en destaca tenir tren, la tranquil·litat 
del poble, la gent que hi viu i que cada 
cap de setmana hi ha alguna festa on 
anar.
Recorda com venia de petit a passar els 
caps de setmana a Caldes amb la seva 
àvia, i també, de quedar-se ajudant a la 
seva cosina a organitzar la baixada de 
carretons. 
El que més li agrada de la festa major 
és el poder cremar-ho tot. Explica que 
és un no parar: despertar-se, menjar, 
festa, dormir, despertar-se, menjar, 
festa, no dormir, menjar, festa... Troba 
a faltar el Xampúgol.
Es presenta com a Hereu per passar 
una bona estona amb els amics i creu 
que ser Cavaller no suposaria perdre. 
Té ganes de per poder ballar amb l’al-
calde o la Gemma.
Si fos un animal seria una Àguila, per-
què li agradaria estar a qualsevol lloc.

Martí 
Vidal 

Carreras
“Festes de Caldes són bones. 

No produeixen ressaca.”

Actualment està acabant un curs d’Ac-
tor de Doblatge i Locució a Barcelona, 
i el curs vinent té intenció d’estudiar el 
curs per presentar-se a la prova d’accés 
a Cicles Formatius de Grau Superior. 
Ara mateix no treballa, però li agrada-
ria fer de monitor de lleure o estar en 
algun negoci d’un familiar o amic. Va 
participar a la Unió Esportiva Caldes 
quan era petit.
En el seu temps lliure li agrada estar 
amb la família i els amics, explica que 
li tranquil·litza escriure, cantar i esco-
lar música, i inclús llegir. De Caldes li 
agrada la tranquil·litat, l’antiguitat 
d’algunes parts del poble i que tenim a 
prop la muntanya i la platja.
L’aventura que recorda de Caldes era 
a la Rambla Recolons, amb uns com-
panys, on hi havia tomàquets, finestres 
i alguna persecució policial amb finals 
anecdòtics... 
De la festa major li agrada que està 
al costat de casa, que pot anar i venir 
quan es deixa alguna cosa. Troba a fal-
tar que la festa tingui un toc més rei-
vindicatiu.
Quan li plantegem la pregunta perquè 
et presentes com a candidat a Hereu, 
respon: - I perquè no?. Si és escollit, té 
ganes de fer el ball del fanalet amb en 
Balliu, a més de participar de jurat al 
carnaval.
Si fos un animal seria un Os bru, per 
passar tot l’hivern descansant i sortir 
a l’estiu.

Els hereus

Miquel 
Farré 

Masgrau
“Si aquest estiu vols disfrutar, 

vine a la festa que et farà 
trempar!”

Aquest curs ha acabat el Batxillerat 
i l’any vinent té intenció d’estudiar 
el Grau en Educació Infantil. Actual-
ment no està treballant, però li agra-
daria treballar de professor o monitor 
de lleure, quelcom relacionat amb els 
nens/es. Participa a l’Esplai Sant Este-
ve des dels 4 anys, ja que la seva mare li 
va portar de petit i li va agradar. Abans 
havia participat del Club Patí Caldes.
En el seu temps lliure li agrada mirar 
la tele, jugar a hoquei i quedar amb els 
amics. El que més li agrada de viure a 
Caldes és que el considera un poble 
tranquil, és on hi té els seus amics i hi 
ha tren. 
Recorda tots els dies d’estiu jugant a 
futbol o al “bote” a la “placeta”, amb 
el seu germà i amics. Ho feien tantes 
hores com els hi aguantés el cos, tant 
sols marxaven per dinar o sopar.
El que més li agrada de la festa ma-
jor és l’ambient, i les activitats com el 
Pentatló, ja que fan més poble.
Es presenta com a Hereu per fer una 
activitat diferent i divertida amb els 
amics i per fer poble. Explica que el 
primer que faria si fos elegit seria ce-
lebrar-ho amb els amics i continuar la 
festa, a més, li faria gràcies fer de jurat 
del carnestoltes.
Si fos un animal seria una Àguila Real, 
perquè podria volar i tindria una visió 
de tot més extensa.
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Guillem 
Bagudà 
Torrent

“Prefereixo que em passis 
la birra a que em tiris la canya!”

Aquest curs ha acabat Batxillerat i vol estudiar el Grau en 
Educació primària. Actualment no treballa i tampoc busca 
feina activament. Participa en el Centre d’Esplai Sant Este-
ve, i abans, també al futbol i a l’escola de música.
En el seu temps lliure li agrada dormir i quedar amb els 
amics, diu que el seu hobbie preferit és el futbol. De Caldes 
li agrada la tranquil·litat i la gent que hi ha al poble.
El record que més viu i present té és el de jugar partits de 
futbol amb els amics a la “placeta”.
De la festa major el que més li agrada és l’ambient que hi 
ha, i veure que la gent del poble està molt feliç. Hi troba a 
faltar un Correbars i el Xampúgol.
Es presenta com a candidat a Hereu ja que considera que 
és una tradició molt bonica i li agradaria representar al po-
ble en aquest aspecte. El que més té ganes de fer si surt 
elegit és puntuar les carrosses del carnaval.
Si fos un animal seria un Peix Espasa, perquè podria nadar 
molt ràpid.

Norbert 
Osuna 

Martínez
“Érase una vez un cubata

 a un hombre pegado”

Actualment està cursant el Batxillerat i buscant feina 
per aquest estiu. Diu que potser li agradaria ser advocat. 
Abans participava al Club Patí de Caldes fent hoquei.
El seu hobbie és anar a córrer de tant en tant. El que més 
li agrada de Caldes és Franciac, ja que explica que el consi-
dera un indret preciós.
Del poble recorda amb gran tendresa un dia que al pavelló 
de hoquei de Caldes, ja que li van trencar el nas d’un cop, 
diu ser un record que el va marcar molt.
El que més li agrada de la festa major és l’ambient noc-
turn, ja que hi ha molt bon rotllo sempre.
Quan li preguntem perquè es presenta com a candidat a 
Hereu de Caldes, respon que en realitat, ell vol ser Cava-
ller, i que no li agrada el protagonisme. El primer que faria 
si fos elegit, seria cedir el seu lloc a algun altre candidat, 
abdicant en favor d’algun company.
Si fos un animal seria un Peix Pallasso, ja que en Nemo li 
va marcar molt.

Joel 
Tibau Mas

“Visca el pa, v
isca el porro, 

visca la festa major!”

Aquest curs ha acabat el Batxillerat i explica, que vol estu-
diar Enginyeria de Telecomunicacions. Durant l’estiu tre-
ballarà de ferrer, tot i que li agradaria treballar de “Food 
taster”. Participa activament a l’esplai des de fa varis anys, 
perquè diu que és una forma d’aportar al poble.
En el seu temps lliure li agrada practicar tota mena d’es-
ports: tenis, córrer, bici, nedar, pàdel... inclús si té temps, 
juga a golf. També comença a aficionar-se a la lectura. El 
que li agrada més de Caldes és la tranquil·litat, però expli-
ca que quan s’ha de fer festa, es fa i es fa bé. A més, creu 
que totes les entitats enriqueixen al poble.
El record que té més viu són els partits amb els amics a la 
“placeta”, on fins hi tot hi feien la seva pròpia Champions. 
La festa major la troba molt animada, destaca que mai hi 
ha problemes, ja que hi ha bona gent i en general és la mi-
llor. Hi troba a faltar un Correbars.
Es presenta com a candidat a Hereu del poble ja que és 
una cosa típica de molt pobles i a més, fan pinya amb els 
amics. No ha pensat en què li agradaria fer si fos elegit, 
però creu que participar en les activitats del poble. 
Si fos un animal seria una Orca, ja que es passaria el dia a 
l’aigua i podria veure món.

Joan 
Sánchez 
Guerrero

“Disfruta del 
poble i de la festa!”

Aquest curs ha acabat el batxillerat i l’any vinent vol estu-
diar un Cicle formatiu de Grau Superior d’Automatització. 
Actualment treballa d’ajudant de paleta. De petit jugava a 
futbol a la Unió Esportiva Caldes. 
En el seu temps lliure li agrada jugar a futbol i queda amb 
els seus amics. De Caldes li agrada poder sortir el carrer i 
notar la tranquil·litat del poble.
Un record que explica del poble quan era petit, era que 
amb els amics, anaven a la plaça a jugar a futbol abans 
d’anar a l’escola. Estaven jugant fins a l’últim minut abans 
de que sonés la sirena. 
Creu que la festa major de Caldes és de les millors i que hi 
ha sempre molt bon ambient. 
Es presenta com a candidat a Hereu del poble per passar 
una bona estona i riure amb tots els seus amics. El primer 
que farà és disfrutar-ho i celebrar-ho aquella mateixa nit 
de l’elecció.
Si fos un animal seria un Gos, per poder estar amunt i avall 
tota l’estona.
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150 anys de la inauguració de la 
capella nova de Sant Maurici
tot i que la devoció a sant Maurici a caldes deu ser quasi mil·lenària, la capella que actualment s’utilit-
za i que l’ajuntament està restaurant fou inaugurada al culte el dia 22 de setembre de 1868, diada del 
sant i, per tant, el dia de l’aplec d’aquest 2018 farà exactament 150 anys. text: Marc Martínez i Comas

Les prospeccions arqueològiques rea-
litzades fa uns anys al sòl de la capella 
antiga van confirmar l’origen preromà-
nic de la capella del castell de Malavella. 
Tot i així, el primer esment de l’advo-
cació a Sant Maurici no és fins al 1342 
quan segurament es comença a aban-
donar el castell i la capella passa a ser 
una ermita gestionada pels vilatans. En 
concret, aquest document ens explica 
que, reunits al cementiri (l’actual plaça 
de l’església), la universitat de la vila no-
mena dos procuradors laics i el sagristà 
de la parròquia per recollir i adminis-
trar les rendes de la sagristia, l’obreria 
i les llànties de l’església de Sant Esteve 
i Santa Maria i de les capelles de Sant 
Grau i Sant Maurici, això sí, amb l’obli-
gació de passar comptes.

Durant molts segles, l’ermita i tota la 
finca que l’envolta és gestionada per la 
parròquia que cedeix les cases adossades 
a l’antic castell a ermitans i masovers i, 
fins i tot el 1673 reconstrueixen la ca-

pella que es trobava en molt mal estat.
No ho podem confirmar amb segure-
tat, però ja des de bon principi s’hi de-
uen celebrar diverses festes religioses; la 
principal, l’aplec cada 22 de setembre. 
La primera referència que hem tro-
bat fins ara d’aquesta festa és del 1764 
quan es consignen 25 lliures per pagar 
als músics en un llibre de comptes que 
porten els obrers i administradors que 
acaba el 1880 i que es conserva a l’Ar-
xiu Diocesà de Girona. Cada any anem 
trobant despeses per pagar aquesta ce-
lebració, a part del lloguer i el “gasto” 
dels músics; es paguen els capellans, el 
mestre de minyons, la cera, el lloguer de 
“les tendes de l’excussado”... 

Veiem aquí com la celebració de Sant 
Maurici és una tradició ancestral de la 
vila de Caldes, l’antiguitat de la qual, es 
fa difícil de determinar. Els cartells ens 
diran aquest any que celebrem el 174è 
aplec, però no és així. Com veurem a 
continuació, farà 174 anys que la pro-
pietat dels terrenys va deixar de ser del 
comú de la població i passà a mans par-
ticulars, però la festivitat de Sant Mau-
rici podríem dir que se celebra des de 

temps immemorials.

Tot i que el 1800 hi ha un 
primer intent de desamortit-
zació, la situació perdura més 
o menys igual fins al 1844 
quan es procedeix a la sub-
hasta pública d’una finca que 
durant més de 500 anys havia 
estat propietat dels caldencs 
i gestionada pel rector i dos 
administradors que se solien 
canviar cada any. Aquests ad-
ministradors se’ls anomena-

va obrers; un representava la gent de la 
vila i l’altre, els de pagès. 

Doncs aquest 1844 es deu produir un 
gran trasbals a Caldes, el Govern de 
Madrid es ven una finca que sempre 
ha estat de la vila i, a sobre, no es pot 
tornar a comprar, només ho poden 
fer particulars. És així com es decideix 
que l’única solució és que la comprin 
4 caldencs en nom propi tot i que a les 
escriptures deixaran ben clar que “son 
producto dega servir al sol fi del culte” del 
sant. Al cap de 3 anys però, ja veuen que 
la inversió és molt gran per no poder-ne 
treure cap benefici i és per això que fan 
una ampliació de propietaris davant de 
notari. És així com s’afegeixen 11 veïns 
més que ajudaran amb els pagaments 
i acabarem tenint una finca indivisa 
amb 15 propietaris. Tot i així, després 
d’haver pagat a l’estat, els problemes 
no s’acaben i el 1856 un dels primers 4 
compradors vol desfer-se de la seva part 
que acabaran comprant els altres 14 en 
escriptura pública tornant a deixar clar 
que: “Lo animo i voluntat de dits catorze 
compradors no és de utilar-se dels fruits 
de dit Santuari de Sant Maurici ni de ses 
terres boscoses i cultives, perquè és evident 
que si ho haguessin comprat en benefici 
propi o dels seus hereus, haurien comès 
una gravíssima injustícia i un robo(...). 
Essent los predits catorze socis compra-
dors cristians molt honrats, volent que 
los redits de dit Santuari  i les seves terres 
serveixin per adornar i millorar dit San-
tuari i, el sobrant, per adornar l’església 
de Sant Esteve d’aquesta parròquia de 
Caldes i per això tots catorze socis tenen 
firmat un compromís obligant-se a lo que 
queda insinuat sense per això perdre la 
propietat.”

> Felicitats!

Una família durant el dinar de l’aplec de 
Santa Maurici als anys 50
(Fons l’Abans, Col·lecció Victoria Mundet)
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Entre els pagaments a l’Estat i la compra 
d’una de les 15 parts passen 20 anys per 
recuperar-se, i no és fins al 1864 que es 
decideixen a construir una nova cape-
lla, però deixem que ens ho expliqui el 
mateix Domer, mossèn Josep Llorens: 
Essent general i unànime lo desig dels ad-
ministradors sobredits, pàrroco i demès 
interessats i devots del gloriós Sant Mau-
rici de que quant antes se projectés la nova 
capella de dit Sant projectada ja de alguns 
anys a esta part, per ser tant petita la vella, 
jo lo pàrraco me presentà al M. I. Sr. Vica-
ri General i Governador d’aquest Bisbat 
de Girona Sr. D. Lluis Carles per absència 
de d’il·lustríssim Sr. Bisbe Dr. D. Cons-
tantino Bonet i Zanuy i després d’haver 
vist dit Rvrnt. Vicari General Governa-
dor lo plano de dita nova capella arreglat 
per lo Sr. arquitecte de Girona D. Bruno 
Barnoya me digué que li agradà i que po-
díem passar avant en obrir los fonaments 
de dita capella i fer-los fins al pla terreny 
i que quan los tals fonaments fossin fets i 
el plano presentat fos aprovat per l’Acadè-
mia de Belles Arts de Barcelona conforme 
se expressava a les normes perquè se pogués 
continuar dita capella.
Amb la dita determinació i autorització 
verbal de la autoritat eclesiàstica se em-
prengué l’obra de la nova capella obrint 
los fonaments en lo mateix lloc assenya-
lat per lo referit senyor arquitecte que a 
aquest afecte vingué de Girona. 
Oberts que foren los predits fonaments 

en lo dia quatre del mes de novembre de 
mil vuit-cents seixanta-quatre se feu so-
lemnement la benedicció e imposició de 
la primera pedra de dita nova capella as-
sistint a esta eclesiàstica funció bastant de 
gent tant de esta com d’altres parròquies 
veïnes, no obstant de ser lo dia plujós en 
terme que tingué de fer la benedicció dels 
fonaments estant sota paraigua.
Se posà la dita primera pedra beneïda a 
la part dreta de dita capella, això és, en 
la part de l’evangeli per quan lo altar si-
gui col·locat.
En dita primera pedra beneïda se hi feu 
fer un buit en el centre en què si posà una 
ampolleta de cristall amb un pergamí a 
dintre escrit amb un auto a memòria en 
llegua llatina per ser esta la llengua de la 
Església Catòlica Romana.

Dita memòria o auto és escrit del modo 
següent: (traduït del llatí)

“El dia 4 de novembre de l’any de la 
nativitat del Senyor de 1864 ha estat 
solemnement beneïda i col·locada la 
primera pedra de la construcció de l’es-
glésia en honor i culte diví de Maurici 
Màrtir, Capità de la Legió Tebea. Pre-
sidida aquesta benedicció i col·locació 
de la primera pedra pel Reverent Josep 
Llorens Prevere Domer Pàrroco de la 
parròquia de Caldes de la Diòcesi de 
Girona, assistit pel Reverent Ramon 
Pujadas Prevere Vicari i amb la pre-
sència dels Administradors de Sant 

Maurici Joan Xiberta i Garriga i Josep 
Pla-Giribert i Prats i gran quantitat 
de persones, tots concorreguent amb 
gran i àmplia devoció.
Reverent Josep Llorens Prevere-Do-
mer”

En lo dia 21 de juny de 1865 se obtin-
gué la llicència el Sr. Bisbe de Girona per 
continuar la nova capella de Sant Mau-
rici amb un despatx de la secretaria de 
Camara de sa il·lustríssima redactat en 
forma de ofici que diu el següent:

“Obispado de Gerona, Secretaria.
A la solicitud presentada por don 
Tomás Mir y otros vecinos de Caldas 
de Malavella en 31 de mayo último 
S.S.Y. el Obispo mi Señor dictó en esta 
fecha el decreto que dice así: Visto el 
recurso presentado por D. Tomás Mir, 
Juan Xiberta i José Ferrer vecinos de 
Caldas de Malavella solicitando se les 
autorice para una nueva capilla bajo 
la advocación de S. Mauricio, utili-
zando para dependencia del manso del 
mismo nombre, de que son propietari-
os los recurrentes, la pequeña que hoy 
día existe. Visto el plano de la nueva 
capilla aprobado por la academia de 
Bellas Artes de Barcelona, visto el in-
forme del Cura Párroco. Autorizamos 
la construcción de la nueva capilla con 
el carácter de pública como se insta la 
que en todo tiempo deberá estar bajo la 
dependencia del Cura de la Parroquia 

> Felicitats!

Dues de les primeres imatges de l’aplec de Sant Maurici de principis del segle XX on s’especifica 
“ermita nueva” i “ermita antigua” (Fons l’Abans, Col·lecció Antoni Vilà)
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de Caldas. Archívese este documento 
dando al Párroco copia de este decreto 
para que obre en su archivo. Lo que de 
orden de S.S.Y. digo a usted para los 
efectos consiguientes.
Dios guarde a usted muchos años. Ge-
rona, 21 de Junio de 1865.
Don Francisco Aznar i Priego”

Gravat commemoratiu de la inauguració 
de la nova capella representant el retaule 
destruït el 1936 
(Fons l’Abans, Col·lecció Pere Lladó)

El 1867, coberta ja la nova capella de 
Sant Maurici i passades ja les voltes se 
ha tractat llisar-la interiorment, plafo-
nar-la, passar la cornisa i demès ador-
nos del mestre de cases com i també fer 
lo campanar. A fi de què la obra quedés 
més perfecte nos aconsellaren que féssim 
venir mestres intel·ligents i pràctics en 
tals obres i per lo mateix tractarem amb 
lo Sr. Jaume Menció, mestre de cases de 
Girona, per acabar dita capella en les 
indicades obres per lo preu de tres-cents 
duros i les tragines a nostre càrrec.

També a un mateix interès tractarem 
amb lo Sr. Carlos Pibernat, daurador de 
Girona, perquè ell s’encarregués de cons-
truir i daurar lo altar amb les imatges de 
Sant Maurici Sant Josep i Sant Marc i 
Nostra Senyora de la Salut, tot per dita 
Capella com i també pintar vuit quadres 
que representessin els principals passos 
de la vida del gloriós Sant Maurici per 
lo preu total de mil duros pagadors, los 
dos cent 1ers luego de concloides dites 
obres, i després cada any cent duros fins 
estar satisfet dit Sr. Carlos dels mil duros 

Entre els papers de l’arxiu patrimonial 
de Can Mir que la Pilar Aliu va donar 
a Mn. Emili Bohigas i que estan dipo-
sitats a l’arxiu parroquial, es conserva 
encara el contracte signat el 5 de juliol 
de 1867 amb Carles Pibernat on s’es-
pecifiquen els treballs que realitzarà 
per fer els últims acabats a l’ermita.

“El referido Carlos Pibernat queda 
comprometido:
Primero: en construir i dorar el 
altar de la nueva capilla de San 
Mauricio, sacras y seis candeleros 
correspondientes al mismo altar, por 
el valor quinientos cincuenta duros, 
contando el S. Mauricio.
Segundo: En pintar la misma capi-
lla y su fachada por noventa y cinco 
duros.
Tercero: Colocar seis florones en el 
centro de la bóveda por el valor de 
treinta duros.
Quarto: colocar doce capiteles a las 
pilastras por el valor de veinte cuatro 
duros.
Quinto: Construir dos santos cola-
terales San José y San Marcos por el 
valor de ochenta duros.
Sexto: Construir una virgen de la 
Salud de dos palmos y medio, vestida 
de madera y dorada como los demás 
expresados santos por el valor de onze 
duros.
Por último: Pintar al óleo y sobre 
tela dos cuadros del Presbiterio de 
la expresada Capilla al igual de los 
plafones restantes, repartiendo entre 
todos los principales misterios de la 
vida y martirio de San Mauricio, 
debiendo dorar de colradura los bor-

dones de los referidos ocho plafones 
por la cantidad de cien diez duros.”

Abans del 1936 sota cada un dels 
vuit quadres hi havia un petit escrit 
emmarcat on s’explicava cada escena. 
Començant per l’esquerra el més pro-
per a la porta i fent tota la volta a la 
nau les escenes representen:
QUADRE I. Sant Maurici, capità 
d’una legió romana de la ciutat de Te-
bes (Egipte), escolta  predicar la nova 
fe cristiana.
QUADRE II. Revelació que tingué 
Sant Maurici durant els exercicis en 
què s’ocupava la Legió Tebea enmig 
del desert.
QUADRE III. Sant Maurici i tota la 
seva Legió Tebea viatja a Jerusalem on 
rep el Sant Baptisme.
QUADRE IV. Sant Maurici predica 
als seus soldats i aconsegueix conver-
tir tota la legió.
QUADRE V. La Legió, cridada 
per l’emperador Maximilià, arriba a 
Roma on són rebuts pel Sant Pare de 
camí cap a França a combatre uns re-
bels a l’Imperi.
QUADRE VI. Sant Maurici i la seva 
Legió en un coll creuant els Alps, es 
neguen a practicar sacrifici i jura-
ments als déus pagans.
QUADRE VII. Els legionaris, amb 
Maurici al davant, es mantenen fidels 
a la seva fe i per persuadir-los se’ls co-
mença a delmar (matar-ne un de cada 
deu).
QUADRE VIII. Martiri i mort de 
Sant Maurici i de tota la Legió Tebea 
que continuen fidels a Crist.

Imatge de l’interior de l’església abans del 1936 
(Fons l’Abans, Col·lecció Antoni Vilà)

ElS últiMS DEtAllS
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expressats. Finalment se resolgué de fer 
construir una campana per lo campanar 
nou de Sant Maurici tractarem amb lo Sr. 
Joaquim Serratosa couré de Girona qui la 
construí per lo preu de cinquanta sis du-
ros, donant a dit sr. la campana vella molt 
petita i inservible que teníem de dit san-
tuari. L’expressada campana nova fou be-
neïda per mi lo pàrroco baix firmant amb 
autorització de l’Excel·lentíssim Sr. Bisbe 
de Girona Dr. D. Constantino Bonet i 
Zanuy, en aquesta Parroquial Església 
de Caldes lo diumenge dia 16 de febrer de 
1868 en la solemne funció se feu la tarda 
de dit diumenge amb assistència de molta 
gent. Foren elegits padrins de l’expressada 
campana el Sr. Joan Xiberta i Roig, fuster, 
i la Sra. Maria Teresa Nadal, muller de 
Josep Roig, pagès d’aquesta. Los padrins 
donaren a dita campana los noms de Ma-
ria i Mauricia i jo, lo pàrroco, Josepa.

Però no ens hem de confondre, aquesta 
campana no és la que actualment penja 
de la petita espadanya, ja que desapare-
gué a principis de juliol del 1936 durant 
els actes vandàlics que també destruïren 
el retaule, les imatges i la resta d’elements 
litúrgics que es conservaven dins el san-
tuari. La campana actual no es beneí fins 
l’1 de maig de 1974 en una lluïda festa 
on actuaren com a padrins els nens M. 
Lourdes Domingo Gubau i els germans 
Sebastià i Maurici López Burch.

En lo 21 de setembre de 1868, la capella 
nova de Sant Maurici quedà acabada tal 
qual estava tractat i en lo endemà dia del 
Sant se feu la solemníssima funció (com 
tant se desitjava) de la inauguració del 
culte, celebrant en dit dia del Sant les fun-
cions següents: A les vuit hores i mitja del 
matí del citat dia se feu la solemne funció 
de la benedicció de la capella segons pres-
criu el ritual romà qual benedicció feu lo 
Il. I. M. Rvent. Sr. Dr. D. Francisco Aznar, 
Dignitat i Ardiaca de la Santa Església de 
Girona i Secretari de Càmera de S. Y. lo 
Sr. Bisbe d’aquest bisbat Dr. D. Constan-
tino Bonet y Zanuy, amb assistència de mi 
el pàrroco, del Reverent Pare Lector Joan 
Planas, Dominic, dels RR. Pàrrocos de 
Vidreres, de Santa Seculina, d’Estanyol i 
Sant Martí Sapresa; com també dels Re-
verents: Ecònom de Parets d’Empordà, 
Reverent Vicari de Fonteta, Jaume Sitjà, 

Beneficiat de Casa 
Calderó de Riude-
llots, Valentí Prat, 
Vicari de Vidreres, 
Pare Narcís Viñets, 
Beneficiat de Cau-
lès de Vidreres i de 
mon Reverent Vi-
cari Agustí Casa-
demont; amb assistència també de la Mú-
sica-orquestra de Vidreres, dirigida per lo 
professor de música D. Joaquim Jovanet, 
qual música tocà en la professó voltant la 
capella nova segons prescriu lo ritual. 
Concloïa la predita benedicció, se començà 
el solemne ofici o missa que jo vaig celebrar 
amb assistència del cape, diaca, sotsdiaca 
i mestre de cerimònies amb els correspo-
nents acòlits i juriferari. Lo cape fou el 
Reverent Martirià Tarafa, vicari de Fon-
teta, lo diaca el Reverent Joan Soler, rector 
d’Estanyol, lo sotsdiaca el reverent Ramon 
Pujades, ecònom de Parets i el mestre de 
cerimònies fou el reverent Joan Ferrer, rec-
tor de Sant Martí Sapresa; els quals dits 
quatre RR. m’han servit de vicaris durant 
mon govern en aquesta parròquia. Presidí 
el dit solemne ofici el citat Il. Sr. Ardiaca 
col·locat en el presbiteri en puesto distingit. 
Acabat de cantar el Sant Evangeli, pujà el 
ja citat Reverent Pare Lector Joan Planas 
en una improvisada trona col·locada en el 
centre de la part esquerra de dita capella, i 
amb la tant cèlebre i justa fama del millor 
orador de Girona de que goza dit Reve-
rent, predicà les glòries i triomfs de Sant 
Maurici, fent ressaltar la festa i funció que 
en aquell dia se feu.

Fou tanta la concurrència de fidels en 
aquesta funció, que sense exageració es 
calculà que son número fou com a dos mil 
persones, contant els de dintre i fora de la 
capella, pues aquesta no es capaç sinó de sisa 
set-centes persones estretament col·locades.
Lo cor per cantar el dit solemne ofici, a 
amés de l’expressada música-orquestra, 
es composà de deu sacerdots del modo se-
güent: director, lo Reverent Ramon Ri-
card, Domer de Vidreres; cabiscols o bor-
doners: el reverent Agustí Casademont 

d’aquesta parròquia i el reverent Jaume 
Sitjà, Beneficiat de la casa Calderó de 
Riudellots; assistents al cor: Reverent 
Perfecto Ruscalleda, Rector de Santa Se-
culina; Reverent Pau Tomés, Vicari de dit 
Riudellots; Reverent Silveri Aulet, Bene-
ficiat de Barcelona: Reverent Anton Poch, 
Vicari de Sant Sadurní; Reverent Valentí 
Prat i Pare Narcís Viñets, coadjutors de 
Vidreres; i el Reverent Miquel Adrosa, 
Beneficiat de Sant Feliu de Girona.
Concloit lo solemne ofici, celebrà en dita 
capella la primera missa resada o buida 
lo predit Reverent Agustí Casademont, 
Vicari de esta Parròquia.
Desprès d’haver dinat, a les tres hores de 
la tarda se celebraren solemnes vespres 
amb assistència també de la mateixa 
indicada orquestra i de set sacerdots, nú-
mero suficient per aquesta funció, pues los 
demès no hi pogueren assistir.
Cantades les vespres es resà el Sant Rosa-
ri que digué el reverent Pere Casadevall, 
rector de Vallcanera, que assistí a dites 
vespres. Acabat el Sant Rosari es canta-
ren els goigs de Sant Maurici a cor entre 
el clero, poble i orquestra. Finalment con-
cloí la funció religiosa amb l’adoració de 
la Santa Relíquia de dit Sant, vinguda o 
portada de Roma, i durant dita adora-
ció, que fou molt concorreguda, la matei-
xa orquestra tocà algunes peces escollides. 

Com podem veure, els caldencs trigaren 
20 anys a recuperar-se del trasbals que 
comportà haver de comprar una finca que 
ja era seva però, un cop tot pagat, només 
amb 4 anys aixecaren la nova capella de 
bell nou i la inauguraren amb gran solem-
nitat. Els documents consultats també 
ens permeten saber alguns dels elements 
litúrgics i decoratius que desapareixerien 
quasi 70 anys després, l’agost del 1936.  

Imatge de la capella 
i entorns a principis 
de segle                                                         
(Fons l’Abans, Col-
lecció Antoni Vilà)
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30è aniversari 
dels Gegants 

Romans

> Felicitats!

la família dels gegants de caldes és gran i 
això fa que molt sovint tinguem l’oportunitat 
de celebrar un o altre aniversari. i aquest any 
toca als gegants romans que fa trenta anys 
que es van presentar al poble.

Durant la dècada dels 80 es  van reactivar moltes 
tradicions populars que, al llarg dels anys del franquis-
me, havien quedat a l’ombra  i entre elles els gegants. I 
Caldes, com no podia ser d’una altra manera, també es 
va voler afegir amb una tradició que ja havia iniciat l’any 
1962 amb la creació dels gegants bizantins. En aquests 
anys, però, es trobaven en molt mal estat al soterrani 
del Casal i això, unit al pes dels materials de què estaven 
construïts (pesaven prop de 80 kg.) feia inviable en 
aquell moment la seva restauració que va haver d’esperar 
uns anys més. Calia aprofitar l’embranzida d’un grup de 
joves del poble que volien recuperar aquesta tradició i 
l’alternativa era fer una parella de gegants nous amb ma-
terials més lleugers i es va decidir encarregar a un taller 
de gegants d’Arenys de Munt la construcció d’una parella 

de gegants. Aquesta vegada, però, no serien bizantins, 
sinó que serien romans, pesarien uns 40 kg. i represen-
tarien les arrels més ancestrals del nostre poble, ja que 
personifiquen els nostres avantpassats que gaudiren i 
aprofitaren les nostres aigües calentes seduïts per les 
seves virtuts guaridores.

Llavors calia triar el nom de cada gegant, i es va optar  
per Claudi i Emília, dos noms clarament llatins, acom-
panyats de Calderí, símbol heràldic estretament lligat a 
la nostra vila i Quirina, que era el nom del llinatge romà 
que ostentava l’autoritat municipal a la Caldes romana.

Els gegants de Caldes, en Claudi Calderí i l’Emília 
Quirina volen representar la plana catalana, indret geo-
gràfic del nostre país que ha permès que Catalunya sigui 
un lloc de pas i alhora d’acollida de gent molt diversa i, 

per tant, bressol de cultures.
Ella encarna la boniquesa, la gràcia i la dolçor, 

i ell la força, basada, no en les espases i les llan-
ces, sinó en la lletra, en la llei i el diàleg. Per això 
els atributs dels nostres gegants son l’àmfora, 
curulla de perfums que endolceixen la vida, i 
el pergamí, la lletra escrita i el coneixement on 
s’ha de recolzar la força.

Era el 5 d’agost de l’any 1988 quan es van 
presentar els gegants romans al pregó i des de 
llavors ens han acompanyat a totes les festes i 
a infinitat de cercaviles arreu de Catalunya. I 
esperem que per molts anys ho puguin seguir 
fent amb alegria i llibertat!
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Recordo perfectament  el 1998 la celebració de 
l’aniversari dels 40 anys del grup que va consistir en la 
representació d’una antologia de les seves peces més 
significatives i una exposició a dins del teatre municipal 
de fotografies i de programes de mà amb una fitxa de 
cadascuna de les aproximadament 200 obres que havia 
escenificat el grup. Això es va fer en temps de la Mostra 
de teatre amateur que es fa en període tardoral i va 
congregar ja a un bon nombre d’antics components de 
l’agrupació teatral i va suposar la satisfacció de molta 
gent que havia gaudit amb el grup tant a dalt de l’esce-
nari com a baix entre el públic.

Recordo també, l’any 2008, la celebració del cin-
quantenari del Traspunt. Va comptar amb la repre-
sentació per la Festa Major de “L’últim assaig” obra de 
teatre del ninotaire de tebeos Josep Escobar, sobre el 
teatre i sobretot del teatre d’aficionats. La represen-
tació va ser memorable i va comptar també amb un 
programa de mà de Festa Major dedicat majoritària-
ment a la història del grup teatral caldenc amb un text 
magnífic escrit per la periodista caldenca Pili Turon. 
Precisament com a colofó transcrivim un paràgraf de 
la seva història que exemplifica d’alguna manera la 
intensitat i el gruix d’aquesta entitat cultural caldenca 
anomenada Grup de Teatre Traspunt : “Una història en 
construcció. Les persones -a dalt i a baix de l’escenari- són 
el fil conductor entre els diferents actes que constitueixen 
la història del grup de teatre Traspunt de Caldes de 

Malavella, així com també la seva garantia de futur. 
Des de la seva creació a finals dels anys cinquanta, els 
noms presents al repartiment, el dels responsables de la 
direcció, la caracterització dels personatges, la sonoritza-
ció i la il·luminació o l’escenografia han anat canviant. 
Alguns d’ells han estat presents pràcticament tota la seva 
història i continuen participant-hi en ocasions especials, 
d’altres ja no hi són però se’ls recorda, molts hi van estar 
implicats en etapes determinades i, en general, s’han 
anat passant el relleu per donar cabuda a gen nova. Una 
mica com el que succeeix a la banda del públic, on hi ha 
persones que recorden les primeres obres i molts altres que 
ni tan sols havien nascut quan l’agrupació es va posar en 
marxa”.

Per últim anotar que aquest any també celebrarem el 
60è. aniversari de Traspunt perquè cal deixar constàn-
cia que la història continua, que el grup va endavant, 
amb gent que tota la vida ha format part del grup i sor-
tosament amb noves incorporacions que són tan útils 
i han servit per renovellar i donar nou impuls al grup 
teatral caldenc. I es farà la celebració fent la cloenda 
de la Mostra de Teatre amb l’escenificació de la darrera 
obra de l’agrupació teatral “El sopar dels idiotes” que 
tan bona acollida ha tingut en aquests dos darrers anys. 
Mostra de Teatre per altre part que porta per nom 
precisament el de Memorial Emili Bota en recordatori 
de la persona que tants esforços va destinar i tant de 
treball va esmerçar en la gestió del grup Traspunt. 

60 anys 
del Grup 
de teatre 
traspunt
Si abans de la guerra, a començament dels 
anys trenta, ja constava l’existència d’un grup 
local de teatre que s’anomenava Art Novell 
i que va representar diferents sainets i una 
sarsuela del gran mestre caldenc Jesús Costa, 
la història del teatre a Caldes passa sense cap 
mena de dubte pel Grup de Teatre Traspunt 
que precisament des de l’any 1958 ha estat 
el protagonista principal del món de l’escena 
teatral a la nostra població.

> Felicitats!
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Amb moltes ganes de passar-s’ho bé i gaudir-ne, van 
començar a fer activitats conjuntes. Exposicions, viatges 
i trobades ferroviàries. S’ha de dir amb orgull, que el 
nom de Caldes de Malavella, mitjançant el Club Ferro-
viari, s’ha portat per tota Catalunya en les nombroses 
jornades de modelisme ferroviari que es realitzen durant 
l’any per tot el país.

Com passa en totes les activitats humanes, la dedicació 
personal i el temps que s’hi pot dedicar varia en funció 
de la disponibilitat, per això el nostre Club ha tingut 
èpoques de més i de menys presència en la vida cultural i 
lúdica del nostre poble. Ara passem per un bon moment, 
som un grup ben avingut amb moltes ganes de gaudir 
i de fer atractiva aquesta activitat perquè més veïns de 
Caldes vinguin a compartir-la.

Aquesta afecció nostra, contempla moltes variants, les 
quals abasten un munt d’activitats lúdiques i culturals. 
Encara que sembli que sigui un hobby de caire individu-
al i que es practica exclusivament en l’àmbit personal, la 
veritat n’és un altra, tot i que s’hi passen moltes hores en 
els tallerets i ordinadors personals, les ganes de com-
partir les feines fetes i els coneixements fan que siguem 
un grup cohesionat i il·lusionat en aconseguir objectius 
comuns.

Dins de la di-
versitat d’aquesta 
afecció, ens hi 
trobem amics 
que es dediquen 
a confeccio-
nar maquetes 
ferroviàries en les 
diferents escales 
de modelisme, 
n’hi han que 
es dediquen al 
col·leccionisme 
i restauració de 

trenets antics, a la fotografia, a la preservació del patri-
moni històric industrial, a la construcció de material 
rodant de gran format per poder-s’hi pujar, com és l’esca-

la de models de cinc polsades. En podeu veure exemples 
ben a prop, a Fornells o a Castell d’Aro.

Últimament s’hi han afegit a aquest hobby les noves 
tecnologies, així veiem com les maquetes ferroviàries que 
es construeixen, funcionen amb l’ajut de la digitalitza-
ció; la informàtica més avançada ha potenciat aquesta 
afecció i el jovent s’hi ha implicat en gran manera per 
fer-hi millores i gaudir de noves experiències.

Una mostra del la capacitat de convocatòria que té 
aquesta activitat, va ser durant la festa major de l’any 
passat, on vam poder muntar moltes maquetes ferrovi-
àries en el Pavelló Municipal. A més de molts veïns de 
Caldes, va venir gent de molts indrets de Catalunya, per 
participar-hi o per poder contemplar i gaudir del món 
ferroviari.

Com totes les associacions culturals i esportives, el 
nostre Club necessitava un lloc on poder compartir i 
desenvolupar les nostres dèries. La bona notícia és que 
l’Ajuntament ens cedeix un local en l’antiga masia de 
Can Bernardí. Tot just hem començat a endreçar-lo i la 
nostra intenció és de posar-lo en funcionament aquest 
mateix any i que estigui a disposició de qui vulgui gaudir 
d’aquest hobby que és per a totes les edats.

les nostres dades de contacte són:
Masia de Can Bernardí.
clubfecam@gmail.com
President: Jordi Mir: telf. 628 627 637
Secretari: Josep Gironès: telf. 606 726 617

20è aniversari del Club 
Ferroviari de Caldes
en el 1997, un grup d’afeccionats al món ferroviari van ajuntar-se i van decidir muntar una exposi-
ció improvisada a can bernardí amb els trenets particulars de molts d’ells. d’aquí va sorgir la idea 
de crear una associació ferroviària. aquesta iniciativa va culminar al 1998, any de la fundació del 
Club Ferroviari Caldes de Malavella. la intenció d’aquest grup no era altra que la de compartir un 
hobby, promocionar-lo i omplir-lo dels valors de tota mena que té.

> Felicitats!
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35è aniversari 
de l’Esplai Sant 
Esteve
Aquest any celebrem el nostre 35è aniversari. Cap 
dels monitors i monitores que actualment formem 
part de l’equip no havia nascut encara quan es va 
crear l’esplai. Això vol dir que, generació rere gene-
ració, hem cregut en el projecte i hem decidit seguir 
tirant-lo endavant. 

Som 35 monitores i monitors aquest curs però 
hi ha molta més gent al darrere que ho ha fet tot 
possible. Antics monitors i monitores, famílies, 
cuiners i cuineres, mossens, i una gran llista de 
persones que sigui com sigui han col·laborat 
amb nosaltres i ens han ajudat a tirar endavant 
les activitats. 

És per això que aquest aniversari és de tots, 
i volem celebrar-lo especialment amb aquells 
i aquelles que hagin tingut contacte amb 
l’esplai, siguin quins hagin estat els motius. 
I quina millor manera de celebrar-ho que 
participant i gaudint de la millor festa major 
de les  contrades. Moltes gràcies per fer-ho possible i 
bona festa major!

> Felicitats!

Durant aquest 10 anys des que va néixer el CPA 
Caldes, hi ha hagut moments de tot, però el que 
queda són les ganes de lluitar per construir un 
futur millor i l’oportunitat de fer-ho a través del 
nostre club. Confiem amb la bona gent i agraïm 
i reconeixem el suport de tots els que ens han 
ajudat a arribar fins aquí, patinadors/es,  entrena-
dores, pares i mares,  col·laboradors, l’Ajuntament 
de Caldes, la Diputació de Girona  i la Federació 
de patinatge/secció Girona. Ha estat un plaer 
coincidir amb vosaltres. 
Moltes gràcies a tots !!!! i Bona Festa Major

10 anys del CPA Caldes
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aquest any fem 10 anys, ja fa 10 anys que 
vetllem per la vostra seguretat com a Policies 
locals. Quan vam començar les competències 
eren molt diferents, llavors només es regulava 
el trànsit i les entrades i sortides de les escoles, 
a més d’obrir i tancar les dependències muni-
cipals. 
Un cop vam assolir la categoria de Policies Locals ja vam 
posar-nos a traballar amb seguretat ciutadana, recollida 
de denúncies, controls preventius i un llarg etc. Vam 
començar amb un equip ben petit: erem sis agents i un 
caporal; a hores d’ara hem crescut: som un sargent, dos 
caporals i nou agents, tot i que necessitariem crèixer en-
cara una mica més. De fet ens cal crèixer en equip humà 
i també amb equipaments. És per això que a finals d’any 
està previst ampliar la comissaria. 
Però no penseu que nosaltres només posem multes! 
Som de proximitat i estem compromesos amb la soci-
etat. Haureu sentit a parlar de la campanya dels escuts 
solidaris. Aquesta campanya va nèixer a la nostra Policia 
Local per ajudar a construir un nou hospital pediàtric 
especialitzat en el càncer infantil. Aquesta campanya 
s’ha estès a tot Catalunya: ja són 120 policies locals que 
s’hi han afegit. Aquest estiu hem fet una segona donació 
de 50.000€ entre totes les policies locals. Hem aportat 
ja 100.000€ a aquesta causa! Abans d’aquesta campanya 
també ens vam tallar el cabell per fer perruques i vam 
recaptar diners pel càncer infantil.  
Som una policia referent a la comarca: el nostre cos 
funciona gràcies als valors humans que ens caracteritzen 
i a la proximitat. 
Si parlem de valors cal destacar el treball en equip, 
l’empatia amb el ciutadà, l’esperit de servei i l’amor per la 

feina que fem.  
Com que estem d’aniversari tenim previst celebrar 
l’efemèride com cal. El dia del patró de la policia local a 
l’octubre farem una gran festa tot fent un recull d’anèc-
dotes i bons moments viscuts durant aquests deu anys. 
Ja us en donarem tots els detalls! Esteu tots convidats a 
celebrar amb nosaltres l’aniversari, serà una jornada molt 
emotiva i especial. 
La Festa Major ens implica moltes hores de feina, però 
sempre la vivim amb il·lusió i alegria. És un moment mà-
gic pel poble i nosaltres volem posar el nostre granet de 
sorra millorant la seguretat, per tot plegat us desitgem 
que passeu una molt bona festa major! 

10 anys del cos policial a Caldes

> Felicitats!
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