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Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté de paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com a mínim conté el 90% 
en pes de fibres de recuperació i, a més, s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de decoloració de la pasta. D’altra banda, la tinta 
utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants.

Les entitats de Caldes constitueixen bona part de la seva societat 
civil i enriqueixen la vida del poble a través de les activitats 
que desenvolupen. Des del Govern Municipal reconeixem el valor 
del seu esforç i altruïsme i per això els donem el màxim suport 
possible en funció de la dimensió de la seva activitat, malgrat les 
limitacions econòmiques que ens marca l’època en què vivim, però 
sempre valorant molt l’interès col·lectiu de les seves accions.

Així, en aquesta edició del butlletí municipal us informem dels ajuts 
que hem concedit a les entitats al llarg dels anys 2011 i 2012. Tenint 
com a objectiu la transparència de la nostra gestió, us exposem els 
detalls de cada ajut que hem atorgat en aquest període de temps.

Altres temes que tractem en aquestes pàgines són els reculls 
de diverses activitats celebrades a Caldes com la diada de 
Sant Jordi i  la celebració del 20è aniversari de la Biblioteca 
municipal Can Milans, entre altres. També encetem una nova 
secció sobre el comerç a Caldes per a donar-vos l’oportunitat 
de conèixer de més a prop les característiques de les seves 
activitats i productes, així com les persones que les regeixen.

Us convido doncs a descobrir aquesta nova edició del Portada, 
que ve carregada de temes destacats per a vosaltres.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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TEMA DEL MES

L’Ajuntament ajuda les entitats 
locals amb més de 100.000 €

Què és una 
subvenció?
És un ajut /suport de 
l’Ajuntament a entitats per 
a la realització d’activitats 
d’interès públic a iniciativa 
pròpia i susceptibles 
d’interès general. Aquest 
ajut pot ser econòmic, 
o en forma de cessió, bé 
d’espais o equipaments 
municipals, bé de material 
o pot tractar-se d’un 
suport en publicitat per 
a promocionar l’activitat. 
L’import màxim de la 
subvenció és del 70% de 
l’activitat o del projecte.

Què és una 
encomana de serveis?
És un ajut que l’Ajuntament 
atorga de forma directa a 
una entitat per a l’execució 
d’un servei específic. 
En són exemples, el 
correfoc, les havaneres, 
les festes del Carme...

Què és una subvenció 
condicionada?
És un ajut a entitats que 
gestionen un servei públic 
o un equipament o bé que 
es destina a la realització 
de polítiques públiques 
d’interès municipal. En 
són un exemple els ajuts 
per a la realització del 
curs de natació a l’escola 
i la subvenció per a 
beques de menjador.

n Un total de 102.357,27€ és el valor dels ajuts que han rebut 
les diferents entitats de Caldes durant els anys 2011 i 2012. 
Aquestes subvencions s’atorguen bé per al funcionament de 
l’entitat en qüestió o bé per a la realització d’alguna activitat 
concreta o per al desenvolupament d’un servei. Durant l’any 2011, 
l’Ajuntament va ajudar amb 58.948,32€, mentre que l’any 2012, es 

va haver de reduir fins els 3.408,95€. A més del suport econòmic, 
l’Ajuntament també proporciona a les entitats suport tècnic i 
mitjans materials per a facilitar les seves activitats.
En el quadre adjunt es detallen les subvencions atorgades a les 
diferents entitats i s’especifica la tipologia de l’ajut concedit.
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BREUS

L’Ajuntament 
adjudica la 
concessió dels 
serveis de 
via pública
n El Ple extraordinari 
celebrat dilluns 13 de  maig 
va aprovar –amb cinc vots a 
favor de CiU i 5 en contra del 
PSC– l’adjudicació definitiva 
de la gestió dels serveis de 
via pública,  en règim de 
concessió administrativa, que 
inclou la recollida de residus 
i la neteja viària i de platges.

Un cop superada la segona 
licitació –la primera 
convocatòria va quedar 
anul·lada per un error en 
l’obertura dels sobres durant 
el procés– l’empresa GBI 
Serveis S.A.U. ha resultat 
la guanyadora d’aquesta 
concessió administrativa que 
millorarà clarament l’aspecte 
dels carrers de Caldes.

La pròxima edició de la 
revista inclourà un reportatge 
sobre les novetats del 
servei i les peculiaritats 
de la nova recollida 
d’escombraries a Caldes.

La farmàcia 
obrirà a l’estiu
n Segons les darreres 
gestions realitzades per 
l’Ajuntament de Caldes per a 
la reobertura de la farmàcia 
del poble, l’administració 
concursal ha indicat que 
ja hi ha adjudicatari de 
l’establiment i tan sols resta 
pendent la tramitació de 
la corresponent escriptura 
pública, amb la intenció 
d’obrir de cara a l’estiu. 

Finalitzarà així un procés de 
tramitació que es va veure 
aturat per alguns entrebancs 
administratius als jutjats 
mercantils de Barcelona. 
L’Ajuntament ha mantingut, 
en la mesura del possible, 
intenses gestions amb el 
Col·legi de Farmacèutics 
de Catalunya per agilitzar 
el procés de reobertura 
del servei farmacèutic a 
Caldes. Entretant, continuen 
les mesures posades en 
marxa pel consistori a l’inici 
d’aquest problema per a la 
població. Us recordem que 
la Policia Local presta servei 
d’assistència a persones soles 
i/o amb mobilitat reduïda.

Noves actuacions 
contra el 
mosquit tigre
n El 15 de maig va tenir lloc 
la primera de les quatre 
actuacions que preveu 
el conveni signat entre 
l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal del Maresme per 
intentar frenar la proliferació 
del mosquit tigre. El 
tractament que estableix el 
conveni es basa en l’aplicació 
de larvicides als embornals de 
la via pública i preveu quatre 
actuacions, dues més que 
l’any passat. La primera d’elles 
ja s’ha enllestit,mentre que 
les següents es realitzaran el 
20 de juny, a finals del mes de 
juliol i la darrera, a principis 
del mes de setembre.

Xerrada sobre cooperació 
a càrrec de Joan Solà
n El caldenc Joan Solà, membre del Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament, va oferir una xerrada el 8 de 
maig sobre cooperació. Joan Solà va explicar detalladament 
què és la cooperació i les formes de fer-la efectiva, tenint en 
compte que tot i la situació de crisi econòmica i el moment 
que vivim, la societat catalana persisteix en dels seus esfor-
ços per a cooperar.

Josep Navarro, 
nou president del 
Gremi d’Hostaleria 
i Turisme 
n El president de l’Associació 
de Restauradors i Hostalers de 
Caldes d’Estrac, Josep Navarro, 
és el nou president del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme de Mataró 
i el Maresme. Navarro, que també 
és propietari del restaurant 
Marola, és ja el cap d’una junta 
directiva totalment renovada 
i jove que formen part d’una 
única candidatura que es va 
presentar a les eleccions i que 
va ser escollida per unanimitat. 

El regidor 
socialista Víctor 
Pastor presenta 
la seva renúncia 

n En el Ple del passat 13 de 
maig es va donar compte 
de la renúncia de Víctor 
Pastor, regidor del PSC a 
l’Ajuntament de Caldes, per 
motius professionals. Pastor 
era regidor des del passat 7 
de novembre de 2012, quan va 
substituir Rosabel Cantenys. 
En el proper ple serà Joan Baró 
i Viaplana qui ocuparà el lloc 
que Pastor ha deixat vacant.

n La gent gran ha iniciat ja l’activitat al circuit de salut de l’espai lúdic situat 
a la plaça de la Bassa del Molí. Durant una hora, els matins de dilluns i di-
jous, els usuaris fan exercici en aquest espai –inaugurat l’any 2010– dedicat 
a promoure les capacitats físiques i sensorials de la gent gran.

Inici dels tallers de salut a 
l’espai lúdic per a gent gran
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BREUS

“Activa’t”, nova 
cartellera per als 
joves de Caldes
n Amb el lema “Activa’t en Ocupació!”, 
l’Àrea de Joventut ha creat una Cartelle-
ra Jove –que trobareu a l’Espai Jove– que 
busca fomentar l’ocupació i l’emprene-
doria del jovent de Caldes. S’actualitza 
diàriament amb les ofertes laborals que 
més els poden interessar.

La regidora responsable, Roser Alsina, ex-
plica que “atesa la situació socioeconò-
mica actual, centrem els nostres esforços 
en oferir ajut al sector juvenil de Caldes, 
i els oferim la possibilitat d’obtenir recur-
sos per a facilitar la seva inserció laboral”. 
En la mateixa línia, l’Espai Jove de Caldes 
també gestiona i difon les ofertes que li 
arriben adreçades al jovent i els ajuda a 
buscar feina oferint atenció i assessora-
ment personalitzat.

Benvinguda a la generació 2012!
n Des del Consistori, un any més donem la benvinguda als nadons nascuts a Caldes durant l’any passat convocant la fotografia oficial de la generació 2012. La 
pèrgola del Parc de Can Muntanyà i el pati interior de la Fundació Palau han estat els escenaris de les imatges d’enguany. A més, el centre d’art ha col·laborat amb 
aquesta iniciativa amb una visita guiada per a tots els participants. Donem la benvinguda al futur de Caldes!

Èxit de públic en el Mercat de 2a mà
n Diumenge 19 de maig, l’esplanada de Can Muntanyà va acollir el Mercat de 2a mà, 
una mostra de productes usats en bon estat i a preus mòdics que va atraure un gran 
nombre de gent durant tot el matí.

Caldes s’apunta 
a celebrar el 
Tricentenari de l’11 de 
setembre de 1714
n La Generalitat ha acordat 
commemorar durant l’any 2014 el 
Tricentenari de l’11 de setembre de 
1714, amb l’objectiu principal de 
recuperar i divulgar la memòria de 
la Guerra de Successió i de les seves 
conseqüències per a l’organització 
política i institucional de Catalunya.

Serà un any perquè tots els pobles i 
ciutats de Catalunya impulsin iniciatives 
de commemoració de fets i obres de 
personalitats rellevants relacionades amb 
aquest període de la nostra història. 
A Caldes, l’Ajuntament posa en marxa 
la Comissió local del Tricentenari, 
amb la idea ja avançada d’iniciar les 
commemoracions a partir de l’11 
d’agost de 2013, ja que just aquest 
dia s’acompliran 300 anys de la 
històrica batalla que va tenir lloc 
a Caldes i les seves rodalies.
Aquesta Comissió és oberta a totes 
les persones i entitats de Caldes que 
s’hi vulguin sumar. Els interessats cal 
que contactin amb l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament.
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Caldes viu la diada de Sant Jordi al carrer
n El passat 23 d’abril, Caldes va celebrar la diada de Sant Jordi amb 
una intensa activitat al carrer, sobretot al voltant de l’esplanada 
de Can Muntanyà –amb parades d’entitats, biblioteca i serveis 
socials municipals– i a la Fundació Palau, on es va fer una lectura 
continuada de 5 hores de poesia en la que hi van intervenir els 
alumnes de les escoles, i altres persones que s’hi van apropar, entre 
els quals s’hi trobava la regidora de Cultura, Roser Alsina i el mateix 
alcalde de Caldes, Joaquim Arnó.

BREUS

Celebració del 20è aniversari 
de la biblioteca Can Milans
n Com ja vàrem anunciar en el darrer Portada, el passat 
4 de maig, la Biblioteca Can Milans va celebrar el seu 20è 
aniversari amb una gran festa que va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Joaquim Arnó, la regidora de Cultura, 
Roser Alsina, la cap de zona del Maresme de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Sílvia Sebas-
tián, i la directora de la Biblioteca Can Milans, Tamara 
Alfaro. El tradicional brindis de celebració i una ballada 
dels gegants de Caldes van precedir la inauguració de l’ex-
posició 20 anys de Biblioteca a les mateixes instal·lacions 
de l’equipament, que es pot visitar fins al proper 7 de juny. 

L’Elisabeth i en Vicenç, residents a 
Sant Vicenç de Montalt, van decidir 
fa un any apostar clarament pel co-
merç de Caldes i per desenvolupar el 
seu projecte comercial al Tête-a-tête, 
un establiment dedicat a la restaura-
ció que ja ha esdevingut un punt de 
trobada de la vida sociocultural i gas-
tronòmica  de Caldes i voltant.  
Després de 30 anys dedicada de for-
ma vocacional al sector del comerç, a 
l’Elisabeth li rondava pel cap aquest 
concepte d’espai de restauració ben 
particular, amb un caràcter obert i, 
el més destacat, un feedback perma-
nent amb el client a la recerca de no-
ves sensacions culinàries. En aquest 
sentit, el Tête-a-tête compta amb 
una carta acurada de plats especialit-
zats, destacant entre ells els carpacci-
os de tot tipus –carn, peix, verdura– i 
cuina per a vegetarians.  La diferència 
de la cuina d’aquest establiment és 
l’elaboració del producte final i els 

Encetem un nou espai dedicat a l’activitat comercial de Caldes, a través del qual coneixerem les 
persones que promouen cadascun dels establiments, la seva oferta comercial i els seus productes. 

Tête-a-tête, harmonia culinària a la recerca de noves sensacions

suggeriments que cada dia s’introdu-
eixen com a complement a la carta.  
Un altre aspecte destacat del Tête- 
a-tête és, sense dubte, l’extensa 
bodega amb què compta, la qual 
inclou més de 70 referències de vins 

i caves de totes les procedències, si 
bé es dóna més rellevància a les bo-
degues catalanes amb denominació 
d’origen.  Amb aquest complement 
s’aconsegueix un perfecta harmonia 
entre plats i vins a la recerca de noves 

experiències, element essencial de la 
filosofia de l’establiment.
El local, situat al bell mig de la Riera 
de Caldes, compta amb una decoració 
de parets d’obra vista decorades amb 
peces d’art de totes les disciplines, 
amb un compromís clar de promoció 
dels artistes locals.
El Tête-a-tête té una pàgina de face-
book a través de la que podeu accedir 
a la visita virtual del local.

Entrevista realitzada per Àngel Rusiñol. Fotos: Tête-a-Tête

6



Des de CiU de Caldes d’Estrac  valorem que 
la recent presentació de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central de l’any 

2010, xifrada en un dèficit del 8’5% del PIB i 16,50 milions d’euros 
representa “el gran problema de les finances de la Generalitat i del 
país” i la demostració més evident de que “si depenguéssim de nosal-
tres mateixos no hauríem de fer aquests sacrificis que estem fent”. 

El problema no és que aquest any hi hagi hagut dèficit, sinó que es trac-
ta d’un espoli endèmic que es cronifica cada any, fent molt més difí-
cil la sortida de la crisi i poder mantenir els pilars bàsics de l’Estat 
del Benestar”. Això de que un 8’5% del PIB, se’n vagi i no torni només 
passa a Catalunya i a més, en un context d’incompliments, de deutes no 
satisfets per part de l’Estat i de la crisi econòmica estructural.

L’ofensiva és de l’Estat: un ministre no va per lliure !
Dins de l’ofec de l’Estat, la recent aprovació de la LOMCE (llei educació) 
és un esglaó més que no resol cap dels problemes que té plantejats el 
sistema educatiu, com ho demostra el rebuig unànime que ha generat i 
que a sobre, forma part d’una ofensiva que vol destruir tot el que esti-
mem i és bàsic, la immersió lingüística: la llengua i la cohesió social.
Si el ministre Wert identifica com un problema 1.031 peticions d’escola-
rització en castellà, què són un milió i mig de persones clamant a favor 
i demanant el dret a decidir i l’Estat Propi. No és un ministre que va 
per lliure: hi ha un govern, un president i un Estat que li dónen su-
port”. Per aquest motiu i en defensa del sistema d’immersió lingüística, 
tots hem de fer  front comú i no deixar-nos prendre el que és nostre.

L’alcalde Sr. Arnó continua entestat en mantenir 
un clima enrarit en el poble, i no és una sensació. 
És un fet. A títol d’exemple: En el passat número 

de la revista municipal Portada, per desqualificar la tasca d’oposició del 
PSC, afirmen de l’OARCC : “aquest òrgan català els ha enviat a pastar fang”. 
Com poden veure és tot un exercici de mal gust que no estem disposats a 
acceptar –i que tampoc no creiem que agradés a l’òrgan en qüestió.

Ningú no ens ha enviat a pastar fang: el fet és que, en els darrers tres anys, 
l’alcalde Sr. Arnó s’ha dedicat a ignorar reiterativament totes les nostres 
al·legacions per millorar i fer més econòmic el contracte de neteja viària i 
recollida d’escombraries. Davant d’aquesta ignorància, i aprofitant que ha-
via entrat en funcionament l’OARCC (òrgan famós per anular la privatitza-
ció de l’ATLL), basant-nos en la llei estatal de contractes de l’administració 

vàrem presentar un recurs davant d’ells seguint el procediment. Ignoràvem  
que el Parlament de Catalunya, quan va transposar la llei de l’Estat a Cata-
lunya, va traduir la paraula ’emergència’ per ‘urgència’, vulnerant la Consti-
tució, i excloent del control de l’OARCC contractes que, segons la llei de 
l’Estat, hauria de controlar. L’OARCC és conscient d’aquest error, però no 
pot anular lleis del Parlament, ni deixar-les d’aplicar, encara que estiguin 
mal fetes; per això no va poder entrar a valorar les nostres reclamacions. 
L’OARCC pateix la mateixa sensació d’impotència que nosaltres.

Qui en surt perdent, amb tot això, no és el grup municipal del PSC:  és el 
conjunt del poble, que haurà de pagar per un servei que ens costarà 189 € 
per habitant i any, quan municipis de l’entorn en paguen 70 € per habitant i 
any. D’això no en parla l’alcalde Sr. Arnó. Com tampoc no parla dels ingres-
sos reals de les plaques fotovoltaiques.

El dèficit fiscal català és la prova que Catalunya te sortida pròpia

Cansats de la desinformació

BREUS

GRUPS MUNICIPALS

L’aire que respires  Care Santos
Planeta

La Virgínia acaba d’heretar el negoci familiar: la llibreria Palinur. Entre el munt d’exem-
plars, pols i papers que el seu pare va acumular, aviat sorgeix la història de la Carlota 
Guillot i la recerca d’un llibre, fonedís i capritxós, que va formar part d’una de les 
biblioteques particulars més sibarites de la Barcelona napoleònica. Una història que 
s’estén al llarg de les dècades més convulses del segle XIX, en què la ciutat va assistir, 
incrèdula, a una transformació cabdal: l’enderrocament de les muralles i la urbanit-
zació del seu passeig més emblemàtic, la Rambla.
L’aire que respires és un cant d’amor als llibres, però també a la ciutat de Barcelona. 
Després de llegir aquesta gran història coral, la ciutat no tornarà a ser la mateixa. O 
serà –una altra vegada– la que va deixar de ser fa dos-cents anys.

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

Arriba la primavera al 
Parc de Can Muntanyà
n Ja fa uns dies que la primavera llueix 
majestuosa al Parc. Així ho mostren 
les fotografies realitzades per Jaume 
Viader (“Mitu”), membre de l’associació 
cultural i mediambiental Arrels Cultura, 
responsable dels amfibis i de l’equilibri de 
les basses d’aquest espai verd de Caldes.

Arrels Cultura aconsella als visitants i 
usuaris del Parc el respecte per l’entorn, 
així com per les espècies animals i vegetals 
que hi viuen.  No hi porteu altres espècies 
i si cal, contacteu amb l’associació 
arrelscaldetes@minassolucions.com. 

Una exposició sobre 
Apel·les Mestres 
repassa les seves facetes 
artístiques i més íntimes
n El 31 de maig va tancar l’exposició “Apel·
les Mestres, artista total i home polièdric”, 
una mostra itinerant que s’ha pogut visitar a 
la Fabriqueta, de la mà d’Arrels Cultura.
L’exposició fa un repàs a les diferents face-
tes artístiques i íntimes –poeta, dibuixant, il-
lustrador, músic, cançoner, tertulià, dramaturg, 
folklorista, figurinista, bibliòfil, dissenyador 
gràfic, jardiner i viatger– d’Apel·les Mestres, 
vinculat a Caldes, on hi va estiuejar entre els 
anys 1887 i 1896. En el 75è aniversari de la mort 
del poeta (2012) l’Esbart Català de Dansaires 
(BCN) va organitzar aquesta exposició, pro-
posada ara a entitats i centres d’estudis as-
sociats a l’Institut Ramon Muntaner (IRMU). 
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE JUNY DE 2013

1Dissabte

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé
Premis als 2 primers classificats 
de cada grup
Per a inscripcions en qualsevol de 
les activitats del club, trobareu 
un llistat a les pistes 15 dies abans 
de l’activitat. Més informació  
al telèfon 605 805 388 (Àngel 
Travilla, delegat esportiu)
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

Campionat de Barcelona Infantil 
2013 de Patinatge Artístic

Campionat de Barcelona Infantil 
de Patinatge Artístic, organitzat 
per la FECAPA  (Federació 
Catalana de Patinatge Artístic). 
Després de la preselecció que es 
va celebrar a Sant Iscle el passat 
27 d’abril, dues patinadores del 
club de Caldes es van classificar 
per disputar el Campionat de 
Barcelona. El club de Caldes 
es desplaçarà a Cubelles per 
participar-hi i lluitar per la 
classificació al Campionat de 
Catalunya.
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic Caldes d’Estrac

2Diumenge
 

2/4 de 12 matí, a la Fundació 
Palau
El conte de l’Eriçó Bru
Activitat familiar a càrrec de la 
Companyia Xerramequ Tiquis 
Miquis
Espectacle familiar adreçat a nens 
i nenes de 2 a 8 anys.
En Bru és un eriçó que té 
problemes de sociabilització 
per culpa de les seves pues. 
A la recerca d’un amic a qui 
poder abraçar sense fer-li mal, 
en Bru emprèn una aventura 
més enllà del bosc que el 
portarà a un mussol, el Pot. Una 
fantàstica aventura on els seus 
protagonistes us conviden a 
conèixer el seu món particular a 
través de la música en directe i de 
l’animació combinada amb contes 
i teatre.
Preu: 3 € per persona
Organitza: Fundació Palau

3Dilluns
 

Al Complex Esportiu Municipal
11a Festa de l’Esport Jornada de 
portes obertes
A les 6 h de la tarda, exhibició 
de Total Fit i, a les 7 h de la 
tarda, Masterclass de Cycling i 
d’Aquafit

6Dijous
 

10 h matí, al Casal dels Avis
Taller: I tu, per què no?
Horari de 10 h a 13 h
Formació de voluntaris per a 
ensenyar informàtica a gent gran
Taller gratuït 
Informació i inscripcions a Serveis 
Socials, tel. 93 791 15 42
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes d’Estrac) i 
Diputació de Barcelona
 

7Divendres
 

7 h tarda, a la Sala Cultural
Les causes profundes de la crisi i 
com fer-hi front
Conferència del professor 
Vicenç Navarro
És un privilegi poder escoltar 
en directe l’anàlisi de la situació 
econòmica i social de Catalunya i 
d’Espanya, per un expert de gran 
prestigi internacional.
Vicenç Navarro, politòleg i 
economista, catedràtic de 
Ciències Polítiques i Socials de 
la UPF (Barcelona) i de la Johns 
Hopkins University (Baltimore), 
és expert en Ciències Polítiques 
i una de les veus més crítiques i 
ben informades.
Entrada Lliure
Organitza: Plataforma Cívica de 
Caldes d’Estrac

8Dissabte
 

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé
Premis als 2 primers classificats 
de cada grup
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

8Dissabte
 

7 h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
Xerrada-col·loqui amb Martí 
Gironell
Martí Gironell, periodista i 
escriptor, ens parlarà sobre el seu 
llibre “L’arqueòleg” dins la trobada 
del Club de Lectura.
Activitat oberta a tothom.
Organitza: Biblioteca Can Milans i 
Institució de les Lletres Catalanes
       

12Dimecres
 

10 h matí, A la Sala Cultural
Espai de Salut amb Reiki
Informació i inscripcions a Serveis 
Socials, tel. 93 791 15 42
Gratuït
Organitza: Voluntaris Reiki de 
Catalunya de Caldetes

5 h de la tarda, La Fabriqueta
Sortim de casa
Projecció de la pel·lícula 
“Criadas y Señoras”
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes d’Estrac)

15Dissabte
 

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé
Premis als 2 primers classificats 
de cada grup
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

19Dimecres
 

5 h tarda, a l’Equipament (La 
Fabriqueta)
Xerrada, Tastet d’astrologia, a 
càrrec de Gloria Roca
Xerrada gratuïta i oberta a 
tothom
Informació a Serveis Socials, tel. 
93 791 15 42
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes d’Estrac)

22Dissabte
 

6 h tarda, a les pistes municipals 
de Petanca
Melé
Premis als 2 primers classificats 
de cada grup
Per a inscripcions en qualsevol de 
les activitats del club, trobareu 
un llistat a les pistes 15 dies abans 
de l’activitat. Més informació  
al telèfon 605 805 388 (Àngel 
Travilla, Delegat esportiu)
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

26Dimecres
 

10 h matí, A la Sala Cultural
Espai de Salut amb Reiki
Informació i inscripcions a Serveis 
Socials, tel. 93 791 15 42
Gratuït
Organitza: Voluntaris Reiki de 
Catalunya de Caldetes

5 h de la tarda, a l’Ajuntament
Cafè amb l’alcalde
Tens dubtes? Vols informació de 
primera mà?
L’alcalde et convida a un cafè 
perquè li exposis les teves 
inquietuds
Deixa les teves dades a 
l’Ajuntament  i et convocarem al 
Cafè amb l’alcalde
Inscripcions al formulari del 
web www.caldetes.cat, al correu 
electrònic alcaldia@caldetes.cat 
o al telèfon 937 910 005

30Diumenge
 

10 h matí, al Casal dels Avis
Taller: I tu, per què no?
Taller gratuït
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes d’Estrac) i 
Diputació de Barcelona
 

      


