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El pròxim 11 d’agost farà 300 anys que Caldes va viure uns fets 
convulsos emmarcats en la Guerra de Successió espanyola a Catalunya, 
el que s’ha anomenat el Combat de Caldes, previ a la caiguda de la 
ciutat de Barcelona, succeïda l’11 de setembre de 1714. Enguany se 
celebra a tot Catalunya el Tricentenari de l’acabament d’aquesta guerra 
que va significar grans pèrdues per a tots els catalans i catalanes. 

A Caldes, una comissió de treball ha preparat la commemoració 
d’aquests fets amb un programa d’actes que justament començaran 
l’11 d’agost d’enguany i finalitzaran l’11 de setembre de 2014. 
Aquesta comissió ha treballat de valent per a oferir-vos una 
commemoració el més fidel possible a la realitat de 1713.

Us convidem doncs a afegir-vos a la celebració d’aquests 300 anys 
que si més no, formen part de la nostra història i de tot el país. El dia 
10 inaugurarem oficialment la commemoració del Tricentenari amb 
els actes oficials però serà el dia 11 d’agost quan podreu gaudir, entre 
d’altres actes, d’una recreació del Combat de Caldes i un mercat 
de l’època que s’ha organitzat al carrer Santema i al seu entorn.

En la línia encetada en l’edició anterior del butlletí municipal, us 
tornem a oferir les indicacions necessàries per a una correcta 
separació dels residus a l’hora de realitzar la recollida selectiva.

Les pàgines centrals d’aquest Portada estan dedicades a la Festa 
Major 2013, amb tota la programació que s’ha preparat des de l’Àrea 
de Cultura, amb l’ajut de les associacions i entitats locals, per a gaudir 
dels dies de gresca a la nostra vila. Us convido a participar d’aquests 
dies que esdevenen cada any un punt de trobada per a tots nosaltres. 

Permeteu-me que m’acomiadi tot desitjant-vos un bon estiu 
a tot/es vosaltres i us convido a participar de la nostra 
vila en el seu màxim esplendor de l’època estiuenca.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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TEMA DEL MES

Tot a punt per celebrar 
els 300 anys del Combat 
de Caldes
n A partir del pròxim 11 d’agost, Caldes commemora el combat que va tenir lloc a 
la vila l’any 1713, durant la Guerra de Successió espanyola, abans de la caiguda de 
Barcelona, produïda l’11 de setembre de 1714.
Mostra d’oficis, mercat del 1713, exposició sobre la Guerra de Successió, conferència, 
recreació dels fets històrics... Totes aquestes propostes conformen un programa d’actes 
per a la recreació del Combat de Caldes, succeït l’11 d’agost de 1713 al nostre municipi. La 
Comissió local del Tricentenari ha estat l’encarregada d’organitzar aquesta celebració 
com a punt de partida de tot un seguit d’actes que es tancaran l’11 de setembre de 
2014. Durant el cap de setmana dels dies 10 i 11 d’agost, Caldes reviurà els records de 
la Guerra de Successió espanyola i el que aquesta va significar, amb la pèrdua de les 
llibertats per a Catalunya.

Rafael Nebot (Riudoms 16?? - Viena 1733), mi-
litar de carrera, el 1705 s’uneix, amb el seu re-
giment de cuirassers, al general Basset, con-
tribuint decisivament a guanyar el regne de 
València a la causa austriacista. Combat amb 
bona fortuna durant tota la guerra a València 
i al principat. El 1713, tot i que Starnhemberg 
dissol el seu regiment, es nega a ser evacu-
at amb els imperials i és a la Junta de Braços 
que decideix la resistència a ultrança. Nome-
nat general de batalla, lluita amb eficàcia la 
resta de la guerra. Exiliat, serveix a l’exèrcit 
d’Àustria assolint el grau de tinent general de 
cavalleria.
Una mostra de la vàlua de Nebot és el doble 
combat de Caldes d’Estrac. L’onze d’agost de 
1713, després de fer tornar les naus a Barce-

Extret de: Defensors de les llibertats de Catalunya, 1705-1714,
[text: Jordi PEÑARROJA, documentació: Ricard GONZÁLEZ]
Catàleg de l’Exposició al MEMORIAL 1714. Barcelona, 
Fossar de les Moreres, setembre de 1999.
I de: L’onze de setembre, de Santiago Albertí ©2006.

Soldat del Regiment Nebot

Soldat del Regiment de la Fe

ELS FETS lona, per cert ben carregades de queviures i 
bestiar, Nebot es disposà a obrir-se pas cap 
a Hostalric. Abans envià 30 genets del “Re-
giment de la Fe”, amb el capità Busquets, a 
temptejar l’actitud de la guarnició borbònica 
de Mataró. Allí, el mariscal espanyol Gabriel 
Cano tenia més de 3.000 homes, en part 
molt bona cavalleria francesa. Aquesta sortí 
ràpidament perseguint el capità català, que 
fou ferit, i els seus homes. Era l’11 d’agost. 
L’encalç seguí al terme de Caldes d’Estrac. 
Nebot, advertit del que passava, col·locà tres 
companyies de cavalleria a l’estret passatge 
litoral, sota el comandament del capità Josep 
d’Aguilar, i tres més, dirigides pel capità Igna-
si Torres de Bages, entre les vinyes properes 
del “Coll del pollastre” damunt de Caldes. 
Els francesos, engrescats per la persecució 
contra els de Busquets, arribaren allí en bon 
nombre i cavalcant en un ampli front.
Els més avançats, per la part de l’interior, cai-
gueren alegrement sobre Torres, creient que 
se les havien amb pocs voluntaris muntats. 
Quan s’adonaren de l’error, 80 dels francesos 
jeien per terra com a resultat d’una càrrega 
arrasadora. Els supervivents es dispersaren 
turons amunt. La topada per la costa, que 
coneixem per una puntual relació de l’encon-
tre, fou d’un altre signe i tingué un gran sabor 
cavalleresc. Els borbònics veieren clarament 
ençà del congost l’avançada de la columna 
Aguilar i advertiren que era força reglada. Els 
esquadrons francesos estrenyeren els rengles 
i avançaren al pas, amb els mosquets desen-
fundats. El seu comandant agità el capell en 

una salutació gallarda i Aguilar el correspon-
gué de la mateixa manera, mentre ordenava 
als seus que no tiressin els primers. Els fran-
cesos aviaren una descàrrega, i uns quants 
catalans caigueren. Com si aquest fos el se-
nyal, les tres companyies eixiren del congost 
a regna batuda, amb els sabres per davant, i 
caigueren sobre l’enemic abans que aquest 
acomplís el canvi d’arma. El balanç fou excel-
lent. Contra 10 ferits i 4 morts catalans, els 
borbònics perderen 117 homes. Es distingiren 
altres dos capitans de la Fe: Miquel de Mont-
serrat i Bonaventura de Peguera.
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BREUS

n El renovat web municipal, www.caldetes.cat, presenta un disseny i continguts 
totalment actualitzats, amb una nova estructura per tal de facilitar l’accés de la 
ciutadania a la informació i als serveis municipals, fent-los més visibles. A més, té 
la capacitat d’interconnectar tots els continguts relacionats per tal de simplificar 
la cerca d’informació.

Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es concep el web com un mitjà d’infor-
mació dels serveis de l’Ajuntament i una porta més que s’obre entre el ciutadà 
i l’administració, facilitant-li tràmits i documentació que necessiti. Alhora, també 
s’entén com un canal que recull i difon l’activitat que es fa al municipi, no només la 
generada pròpiament per l’administració local.

L’actualització també ha servit per a presentar una nova estructura dels continguts, 
amb tota la informació més a mà. Es manté el protagonisme de les notícies i infor-
macions, així com l’agenda, a la pàgina principal, i un accés directe a la seu electrò-
nica per a la realització de tràmits amb l’administració local. Els menús també s’han 
simplificat per a trobar la informació desitjada amb el mínim de clics possibles. 
L’objectiu és que navegar pel portal i trobar-hi el que busquem sigui molt més fàcil, 
ràpid i còmode a partir d’ara.

El nou web de turisme que s’ha incorporat al portal web municipal és una altra 
novetat destacada. Aquest web, al que s’accedeix de forma visible des de la cap-
çalera de www.caldetes.cat, conté tota la informació necessària per als visitants 
del nostre municipi que desitgin informació detallada de tot el que poden trobar a 
Caldes, des d’allotjament i restauració fins a l’estat de les platges, rutes a realitzar, 
indrets per visitar, etc.

Un paquet 
turístic combina 
art i gastronomia 
tots els dijous
n L’Àrea de Turisme i Promoció 
Econòmica ha posat en marxa una 
actuació que ofereix, des de finals 
del mes de juliol, la possibilitat de 
gaudir d’una proposta engrescadora 
per als visitants de Caldes. L’objectiu 
d’aquesta acció és la de promoure 
diferents actius turístics amb els que 
comptem, com són el sector de la 
restauració local i la Fundació Palau.

L’acció,  anomenada “Art i Gastronomia 
a Caldes” consisteix en un atractiu 
paquet que inclou un menú de cuina 
mediterrània i l’entrada per visitar 
la col·lecció privada més important 
de l’estat de Picasso, a la Fundació 
Palau. Aquest paquet, fruit de la 
suma d’esforços de l’Ajuntament, la 
Fundació Palau i els restaurants adherits  
(Marola, Fonda Manau, La Bodegueta, 
La Tasqueta de Caldes i el Vellard) 
permet gaudir de paquets des de  15€.

La proposta és vàlida tots els dijous 
d’aquest estiu fins al 31 d’octubre 
i el seu funcionament és ben 
senzill, només cal fer una reserva 
directament  als restaurants adherits,  
on es lliurarà, posteriorment, l’entrada 
per a visitar la Fundació Palau. 

Més informació: Oficina de Turisme  
www.caldetes.cat/turisme i Fundació 
Palau www.fundaciopalau.cat

L’Ajuntament estrena nou web amb la 
incorporació de la pàgina de turisme
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Una infermera 
virtual ofereix 
consells de salut 
a través del 
web municipal
n L’alcalde, Joaquim Arnó, i el 
president del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona 
(COIB), Albert Tort, van signar el passat 
5 de juny un conveni de col·laboració 
per a la difusió de consells de salut 
elaborats per Infermera virtual, 
el portal de promoció i educació 
per a la salut del COIB a través 
del web municipal de Caldes.

Amb aquest acord, cada 15 dies 
l’infermera virtual ofereix consells 
de salut en totes les seves vessants 
com per exemple, com evitar la 
insolació a la platja, quina és la dieta 
més adequada a cada estació de 
l’any o què cal fer davant d’un cas 
de cyberbullying entre adolescents.

Nous suports informatius als 
principals punts d’interès del 
municipi
n Ja fa alguns dies que l’Ajuntament de Caldes ha instal·lat un total de 15 faristols en 
els principals centre d’interès del nostre poble. Aquesta actuació, que ha comptat amb 
el suport d’Arrels Cultura, consisteix en un descripció detallada de cadascun d’aquests 
indrets a través d’un text amb imatges i un codi QR per a facilitar la lectura a mitjançant 
dispositius mòbils, que està disponible en quatre idiomes.
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n El pròxim 31 d’agost la platja de 
Caldes acollirà una edició especial 
del 20è aniversari de La Dormida, un 
esdeveniment que cada any omple de gent 
vinguda d’arreu el nostre front marítim 
i que marca l’inici de la Festa Major. 

Nascuda com una festa en la que hi 
tenen cabuda diversos sectors de públic, 
La Dormida ha anat superant diversos 
entrebancs, com bé reconeixen els 
organitzadors, la colla dels Diables d’Estrac: 
“aquests 20 anys ens han donat per molt, 
les hem vistes de tots colors, se li ha donat 
suport i s’ha prohibit, però la voluntat de la 
gent s’ha imposat sempre i mai s’ha deixat 
de fer amb la mateixa il·lusió, mirant cada 
any d’aprendre dels petits errors i millorant-
la per fer que tots gaudim d’una tarda/
nit plena de música, festa i participació”.

Ajuntament i organització han mantingut 
reunions –com és habitual en els darrers 
anys– perquè la celebració del 20è aniversari 
de la festa sigui exactament en aquest 
context. La regidora de Cultura, Roser 
Alsina, explica que hem mirat d’establir 
una coordinació el més perfecta possible 
perquè La Dormida es desenvolupi amb 
total normalitat i tots en puguem

La Dormida celebra enguany el seu 20è aniversari
Ajuntament i organització acorden mesures per gaudir de la gran festa amb plena seguretat

Programació Dormida:

17:30h  Cercavila del drac i els gegants (plaça de 
l’Ajuntament, plaça de les Barques) 

18:00h Escultures de sorra 

19:00h Animació infantil 

19:00h Inflables 

20:30h Monòleg + música 

21:00h Sopar 

22:30h Castell de focs (Dormida 20 anys) 

23:00h Inici dels concerts dels grups

Per a més informació consulteu el cartell o entreu a:

https://www.facebook.com/ladormida.caldesdestrac 

gaudir com el que és, una festa”.

En aquest sentit, com a continuïtat de la 
línia encetada en les darreres edicions de 
La Dormida, el govern i l’organització han 
acordat reforçar el dispositiu de seguretat 
per controlar possibles incidències i ha 
previst un control exhaustiu a l’hora de 
permetre l’accés al consum de begudes 
alcohòliques als menors d’edat. També s’ha 
tingut en compte altres aspectes obligats en 
esdeveniments d’aquestes característiques 
com l’assistència d’ambulància, cossos de 
seguretat (policia local i seguretat privada) i 
el tancament dels carrers al voltant del lloc 
de celebració, així com l’establiment de zones 
de seguretat, dins les quals estarà prohibit 
el consum d’alcohol dels menors d’edat.

Al mateix temps, s’ha acordat que l’hora 
de finalització de la festa sigui, com passa 
amb la Nit Jove, les 5 de la matinada.

Tant els Diables d’Estrac com l’Ajuntament de 
Caldes demanen la col·laboració de tothom 
per gaudir de la festa sense problemes 
i recordar aquests 20 anys d’història de 
La Dormida a Caldes, tot un referent de 
les festes que celebrem a la vila. Així ho 
refermen els Diables, autèntics artífexs 
d’aquesta celebració que porta la festa a 

la nostra platja: “per celebrar aquests 20 
anys amb vosaltres hi hem posat tot l’esforç 
que ens ha estat encomanat, com cada 
any hem escoltat el que ens demanava la 
gent, els de dins i els de fora, hem intentat 
millorar el que creiem immillorable, estem 
treballant plegats per fer que La Dormida 
del 2013 reculli tot el que hem après des 
del 1993, músics, artistes, firaires, diables, 
geganters, txaranga, sopar popular, castells 
de sorra, entreteniment infantil, inflables, 
concerts, tabals, etc... tot pensat per fer-vos 
passar una altra gran jornada a la platja 
perquè no deixeu que es refredi l’aigua.
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Divendres 30 d’agost
A les 18h al Poliesportiu Municipal
FINALS DEL TORNEIG DE FUTBOL 
SALA DE FESTA MAJOR
Organitza: Àrea d’Esports

Dissabte 31 d’agost
A les 17 h a les pistes de petanca 
de la platja del Bassiot
CAMPIONAT INFANTIL DE PETANCA 
TORNEIG DE FESTA MAJOR
Edat: de 4 a 12 anys
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A partir de les 18h a les pistes de vòlei platja
DORMIDA – 20è Aniversari
Inici de la festa amb una cercavila 
dels gegants i el drac que sortirà de 
la Plaça de la Vila a les 17:30h
Consulteu cartell específic i al facebook: https://
www.facebook.com/ladormida.caldesdestrac?fref=ts
Organitza: Colla de Diables d’Estrac

Diumenge 1 de setembre
A les 12 h al Parc Joan Maragall
SARDANES a càrrec de la COBLA PREMIÀ
A les 18 h al Varador
CURSA-EXHIBICIÓ D’OFNIS
(Objectes Flotants No Identificats)
Organitza: Àrea de Joventut

Divendres 6 de setembre
A les 20 h al Camí Nou
BRINDIS DE FESTA MAJOR
Enguany el Camí Nou torna a  acollir 
el brindis de Festa Major. Es podran 
adquirir copes commemoratives. 

A les 22h al Camí Nou
SOPAR POPULAR I DJ
Organitza: Veïns del Camí Nou i Arrels Cultura
Col·labora: Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes d’Estrac
Nota: El Camí Nou estarà tallat a la circulació 
durant la celebració del brindis i el sopar

Dissabte 7 de setembre
A les 11 h a la plaça de la Vila
ESCUMADA I XERINGADA 
A càrrec del Servei de Neteja Pere i Àngel
Grans i petits gaudiran d’aquesta 
festa infantil i familiar.
Amb motiu d’estalviar aigua de consum per 
als actes de Festa Major que ho requereixin, 
es farà servir l’excedent de l’aigua termal.

A les 16:30 h a la Plaça del Molí
PLANTADA DE GEGANTS
Colles participants: Badalona, Taradell, 
Canet de Mar, Arenys de Munt, 
Llavaneres, Malgrat de Mar, Turó del Drac 
de Canet de Mar i Caldes d’Estrac

Ja hi tornem a ser! Passat el mes d’agost, Caldes es retroba amb la celebració grossa per 
excel·lència, la Festa Major.  Malgrat les circumstàncies ben adverses que tots coneixem i 
patim, la Festa Major té més voluntat que mai de tirar endavant. Allà on no hi ha recursos 
econòmics hi ha recursos humans, els d’aquelles  persones i entitats que, una vegada 
més, ens tornen  a regalar el bé més preuat que tenen: el seu temps, que empren en 
treballar per al poble. 
Seran dies de festa i de disbauxa, plens de moments per sortir al carrer, gaudir dels actes 
i retrobar-nos amb amics i veïns. Una vegada més hem preparat un extens i variat pro-
grama, farcit d’actes per a tothom. I vull aprofitar aquest espai per fer un agraïment molt  
especial a tots aquells voluntaris i voluntàries que any rere any fan possible que la nostra 
festa sigui un referent, no només entre els caldencs i caldenques, sinó també entre els 
pobles i comarques veïnes. 
Finalment, us convido a tots a viure la Festa Major amb ganes de diversió i de partici-
par-hi tant com sigui possible, per aconseguir que la nostra festa sigui, una vegada més, 
un èxit de tots plegats.
Desitjant que cada un de vosaltres trobi en aquest programa un raconet on gaudir en 
companyia, només em queda desitjar-vos una Bona Festa Major!

Roser Alsina i Ruzafa
Regidora de Cultura
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Dissabte 7 de setembre
A les 18 h 
CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: sortida de la plaça del Molí continuant 
per la Riera, Carreró, C. Sant Josep, C. Sant 
Pere, Riera i plaça de les Barques

Tot seguit a la plaça de les Barques
BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS 
I LLIURAMENT DE RECORDS
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes d’Estrac

A les 20 h a l’esplanada de Can Muntanyà
SELECTE CONCERT DE L’ORQUESTRA 
COSTA BRAVA

A les 24:00 h a l’esplanada de Can Muntanyà
BALL DE GALA AMB L’ORQUESTRA 
COSTA BRAVA

Diumenge 8 de setembre
A les 10 h a les pistes de la petanca 
de la platja del Bassiot
TORNEIG DE FESTA MAJOR DE PETANCA
Categoria sènior
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 10 h
REPICADA GENERAL DE CAMPANES EN 
HONOR A LA MARE DE DÉU DEL REMEI
Organitza: Parròquia de Santa Maria

A les 11 h a la Parròquia de Santa Maria
MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA 
Oficiada per Mn. Joan Godayol, bisbe emèrit
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Tot seguit a la capelleta del Remei
OFRENA FLORAL
Organitza: Arrels Cultura i Parròquia de Santa Maria

A les 18h al Parc Joan Maragall
ESPECTACLE INFANTIL “ALQUÍMIA” 
a càrrec d’EL NEGRO Y EL FLACO
Teatre i circ per a tota la família

A les 21 h la plaça de les Barques
CONCENTRACIÓ DE TAMBORS 
Les colles de percussió es reuniran a 
la plaça de les Barques per començar 
a animar l’ambient del correfoc

Diumenge 8 de setembre
A les 22 h 
CORREFOC 
Recorregut: plaça de les Barques i Riera 
fins arribar a la plaça de la Vila 
Colles participants: Colla antiga de Canet de 
Mar, Colla del Barri Gòtic, Colla de Canet de 
Mar, Diables d’Estrac i colla convidada
Organitza: Colla de Diables d’Estrac
(*) Vegeu les mesures de seguretat al dors

En acabar el Correfoc, a la plaça de la Vila
RUIXADA

A les 00:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
NIT JOVE amb FUGADOS DE ALCATRAZ
Una combinació de versions dels 80’s 
més els millors temes del pop actual i 
un show que et deixarà impactat!
Organitza: Àrea de Joventut

Dimarts 10 de setembre
A les 18h a l’esplanada de Can Muntanyà
BÀSQUET 3x3
Organitza: Club Caldetes Bàsquet 

A les 22 h al carrer de l’Església (davant la Biblioteca) 
FESTIVAL MULTIPOLAR presenta EL SEXE 
NO BENEÏT, amb Albert Estengre 
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dimecres 11 de setembre
A les 10:30 h a la pèrgola del Parc de Can Muntanyà
RECEPCIÓ A L’OFRENA FLORAL
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
Entitats, partits polítics municipals i veïns 
i veïnes de Caldes que ho desitgin podran 
reunir-se per participar en l’ofrena floral

A les 11 h a la pèrgola del Parc de Can Muntanyà
OFRENA FLORAL DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA

A partir de les 18h a l’esplanada de Can Muntanyà
PARC MÒBIL INFANTIL

A les 22h al Parc Joan Maragall
HAVANERES amb el grup SERRA DE MARINA
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Mesures de seguretat que cal seguir durant l’acte del correfoc

1. Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, 
aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir 
roba estesa i altres elements com banderes, etc.

2. No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament 
de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc).

3. No llençar aigua fins que no hagi acabat l’actuació
4. No encendre foc ni fumar prop de les bosses o 

contenidors del material pirotècnic.
5. No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no 

agafar ni destorbar cap dels seus membres.
6. Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els 

complements necessaris per deixar la menor part 
possible de cos sense cobrir i per evitar-ne danys.

Amb la col·laboració de

I de totes aquelles associacions i persones sense les quals 
tot aquest complet programa no hauria estat possible.
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BREUS

Lluita contra 
els Impropis!
Per un Caldes + 
net cal millorar la 
recollida selectiva
n No ha passat prou temps encara per 
fer valoracions certes. El nou sistema de 
recollida de la brossa tot just fa un mes 
que funciona, però els símptomes són 
positius. A simple vista s’observa que 
es diposita menys quantitat de residu 
sense triar, la qual cosa vol dir que la 
selecció augmenta. I això és important, 
perquè significa civisme i solidaritat, però 
també perquè vol dir eficiència i estalvi.

Ara el que preocupa són els impropis, 
o sigui, els residus que s’han dipositat 
en un contenidor equivocat i que 
obliguen a una posterior rectificació a 
l’hora de fer la valoració del que s’ha 
recollit i, conseqüentment, descompten 
del total a recaptar. És preferible 
dipositar en el contenidor de rebuig 
(o resta) el que no se sap on va, que 
no pas en un contenidor inadequat. 

No pot ser que Caldes presenti un 
dels pitjors índexs de la comarca i de 
Catalunya en la recollida selectiva. 
Durant anys, l’Ajuntament ha hagut de 
suportar una factura del tractament 
a la planta de residus de Mataró molt 
elevada perquè s’abocava de tot als 
contenidors, sense fer la necessària 
selecció: cartró, paper, vidre, etc.

La nova recollida acaba de 
començar però entre tots hem 
de fer que sigui la millor!

Pel que fa a la neteja, el canvi també s’ha 
notat. Encara no hi ha dades contrastades 
però sí impressions i aquestes són bones. 
La platja presenta més bon aspecte 
que mai i les illes de contenidors són 
francament impressionants per molt 
que alguns hagin de patir les molèsties 
que els pot ocasionar la seva ubicació.

Des de l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament es demana la 
col·laboració de tots en la selecció 
i en la resolució dels problemes 
puntuals que es puguin presentar.

11



EDUCACIÓ/JOVENTUT

Nova consola, nous 
jocs i noves emocions
n Més novetats a l’Espai Jove: 
des d’aquest mes de juliol 
tornem a tenir la Play Station 
3!!! Vine a l’Espai Jove i fem unes 
partides dels jocs més potents! 
Així mateix, també disposem 
del joc en línia del moment, el 
League of Legend (LOL). Farem 
tornejos en línia amb altres Espais 
Joves i usuaris de tot el món!

Festa de comiat a la mestra Alba Tribó
n Tota la comunitat educativa, claustre de mestres de l’Escola Sagrada Família, equip 
directiu, AMPA, Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, va retre 
homenatge el passat mes de juny a l’Alba Tribó, mestra de la nostra escola pública que, 
durant 31 anys, ha desenvolupat la seva tasca pedagògica al centre, atenent els nostres infants 
i joves. Havent arribat ara el moment de la jubilació, ben merescuda, tot i el reconeixement ja 
fet públic en el seu moment, aprofitem aquestes línies per donar-li les gràcies d’una manera 
molt profunda atès que ha estat una mestra molt implicada amb la població infantil de 
Caldes i alhora amb el municipi.

Festes de final de 
curs a les escoles
n Els dos centres escolars de 
Caldes van celebrar el passat mes 
de juny les respectives festes de 
fi de curs, per acomiadar un any 
intens i arribar a l’esperat estiu. 
L’AMPA de l’Escola Sagrada Família 
va organitzar el dissabte 15 de 
juny el tradicional sopar i festa 
de fi de curs al pati de l’escola. 
Una festa acompanyada de bon 
ambient i amb el comiat especial 
a l’alumnat que l’any vinent inicia 
un nou camí a l’IES de Sant Vicenç. 
Així mateix, el divendres 28 de 
juny, durant tota la tarda, els petits 
de l’Escola Bressol Municipal 
van celebrar el tancament del 
curs, tot jugant amb la llum, la 
foscor, els colors, la música... La 
Sala Cultural, plena de gom a 
gom, va acomiadar així mateix els 
nens i nenes que l’any vinent ja 
inicien un nou camí a l’escola dels 
grans! Molta sort a tots i totes!

Els ajuntaments de 
Caldes i Sant Vicenç 
aconsegueixen 
que s’imparteixi 
el Batxillerat 
a l’Institut
n Els dos consistoris, 
conjuntament amb l’AFA 
de l’Institut de Sant Vicenç, 
després de negociacions amb 
el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 
han vist recompensats els seus 
esforços i han aconseguit que el 
nou curs 2013-2014 comenci el 
Batxillerat a l’Institut de referència 
dels nostres joves. Seguint amb 
la intenció de l’Ajuntament de 
Caldes de promocionar i facilitar 
els camins d’aprenentatge 
dels nostres joves, s’ha previst 
implantar la gratuïtat del servei 
de transport entre Caldes 
d’Estrac i Sant Vicenç a aquells 
joves del municipi que cursin 
els seus estudis postobligatoris 
a l’IES de Sant Vicenç.

Es convoca un concurs de fotografia sobre 
la Festa Major a través d’Instagram

n Les àrees de Joventut, Turisme i Cultura 
promouen el municipi i la seva Festa Major 
amb un concurs a la xarxa social Instagram. 

Les fotografies tractaran la temàtica de la 
Festa Major 2013 de Caldes d’Estrac i, d’entre 
totes les fotografies presentades es lliuraran 3 
premis, dos dels quals seran triats per un jurat 
professional, separats en dues categories 
(juvenil i adults) i el tercer serà popular.

Per això es crearà un canal instagram al web 
de turisme, recentment estrenat, i allà s’hi 
penjaran totes les fotografies presentades.

Pròximament es publicaran les 
bases de participació a la pàgina 
web www.caldetes.cat.
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JOVENTUT

Torneig de tennis 
taula a la fresca
n Durant els mesos d’estiu, 
l’Espai Jove surt al carrer, a la 
fresca! Els dies 18 i 19 de juliol 
hem celebrat una nova edició 
del Torneig Juvenil de Tennis 
Taula a la Fresca, a la pèrgola 
del Parc Maragall. Durant dues 
tardes s’han disputat més de 
100 partits de tennis taula 
per tal de passar una bona 
estona i dinamitzar els espais 
públics. Després de l’esforç, 
els tres guanyadors del 
torneig, en Roger, en Sergi i 
en Carlos, varen poder gaudir 
del seu merescut premi, un 
sopar a les guinguetes del 
Parc, gràcies a la col·laboració 
del xiringuito Mac Dani. 

Aquí teniu els guanyadors.

Activitats 
estiuenques a 
l’Espai Jove
n Durant l’agost i la primera 
quinzena de setembre, l’Espai 
Jove no para! Aquestes són les 
pròximes activitats previstes:

8 i 9 d’agost: Torneig Juvenil 
de Futbolí. De 5 de la tarda 
a 9 del vespre, a l’Espai Jove.

22 i 23 d’agost: Torneig 
d’agost de Tennis Taula 
Juvenil a la Fresca: de 5 de 
la tarda a 9 del vespre, a la 
pèrgola del Parc Maragall.

Del 26 al 30 d’agost: 
Construïm l’OFNI de 
l’Espai Jove. Construïm 
un OFNI original, divertit 
però, sobretot que suri! 

1 de setembre: a les 6 de 
la tarda, al varador - platja 
de les Barques: Cursa – 
Exhibició d’OFNIS (Objectes 
Flotants No Identificats).

n I, ara que s’acosta la Festa 
Major, tenim ja organitzada una 
nova Nit Jove 2013. El diumenge 
dia 8 de setembre, després del 
correfoc, vine a l’esplanada de 
Can Muntanyà. Nit Jove amb 
Fugados de Alcatraz, el grup 
més impactant del moment. 
Una combinació de versions 
dels 80’s més els millors temes 
del pop actual i un show 
que et deixarà impactat.

El Club de 
Petanca assoleix 
més èxits 
esportius
n El passat 13 de juliol quatre 
jugadors del Club de Petanca 
Caldes d’Estrac van aconseguir 
la segona posició en el torneig 
de 12 hores celebrat a Canet 
de Mar. Continua doncs, la 
rauxa d’èxits que darrerament 
està vivint el club caldenc. 
Els quatre jugadors que han 
aconseguit aquest segon lloc 
han estat Ramón Clemente,  
Josep Calba,  Ángel Tarabilla i 
Estanislao Chias. Enhorabona!

Escalfem motors per a la 

Guanyadors
Torneig dijous:

Categoria Juvenil:
Roger, Sergi i Carlos

Guanyadors
Torneig divendres:
Categoria Juvenil:
Abel, Pol i Daniel.
Categoria Sènior:

Ramon i Javier

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  activitat de la vostra entitat, envieu-nos 
material gràfic i un resum al correu electrònic:

premsa@caldetes.cat

Nit Jove
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BREUS

Si parlem de dimensions, Caldes d’Es-
trac és un dels municipis més petits 
de Catalunya. Però en aquest petit es-
pai, concentrem un encant propi: som 
un poble termal; un poble mariner; un 
poble familiar; un poble en el que hi 
descobrireu la tranquil·litat, la poesia, 
i, fins i tot, llegendes de princeses i 
fantasmes.   

Aquest és el caràcter que ens embol-
calla. Una empremta que també hem 
volgut que assaboriu als plats de la 
Quadra del Mar, al Parc Joan Maragall. 
Un punt de trobada en el que gaudi-
reu d’un ambient familiar i amable 
amb propostes gastronòmiques sen-
zilles de màxima qualitat i confiança. I 
n’estem convençuts perquè el nostre 
menú està elaborat amb ingredients 
fets a casa i de casa: Coques torrades 
amb pa de Can Serra, farcides amb els 
embotits de Can Molist, botifarra de 
Ca l’Adela, carn de Can Solà, verdures 
i fruites de l’Agrobotiga  Can Majó i 

La Quadra del Mar, més que un bar 

llegums de Can Prats. Fins i tot la de-
coració floral que els acompanya és 
del Garden Arqué! I tampoc podem 
oblidar el bocí menorquí de la nostra 
carta, amb els autèntics gelats i la Po-
mada de Sa Gelateria...

Però no és l’única característica que 
fa especial aquest espai. A les nits 
ens omplim de vida amb monòlegs, 
concerts acústics en directe i bon 
ambient: No ens aturem! Perquè la 
nostra, és una proposta basada en 

el producte de proximitat, autòcton. 
Perquè la filosofia de l’equip de la 
Quadra del Mar és fer gran allò que, 
en aparença, semblava petit. Perquè 
som més que un bar. I per tot això, 
et convidem a que aquest estiu, ens 
vinguis a conèixer.

Text: Elena Viu

Agraïments 
de l’entitat 
El Somriure 
dels Nens
n En nom de l’associació 
El Somriure dels Nens 
i en el meu propi, vull 
donar les gràcies a tots 
els assistents al passat  V 
Festival de Caldetes amb 
l’Índia, ja que gràcies als 
establiments col·laboradors 
i a tots vosaltres, podem 
realitzar any darrere any 
aquest meravellós Festival.

Gràcies a tots pel 
recolzament que ens doneu. 

Us  volem recordar que a la 
parada de dintre el Mercat 
Municipal, a part de tot 
el de l’Índia podeu trobar 
plantes, amb el benefici de 
les quals plantarem arbres 
a l’escola de Balewa.

NAMASTE. Eugènia Blàzquez

El Parc  Joan Maragall acull una 
àmplia mostra de productes artesans
n Alimentació, marroquineria, roba... Diversos productes 
artesans omplien diumenge 14 de juliol les parades de la 
Fira d’Artesania que cada any organitza Arrels Cultura al 
Parc Joan Maragall. Va ser molta la gent que va passejar 
per la fira i va aprofitar l’ocasió per adquirir algun 
d’aquests productes al llarg de tota la jornada festiva.
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Pel seu simbolisme i responent a la crida de 
l’alcalde i de l’Ajuntament, l’Agrupació de 
Caldes d’Estrac de CiU s’adhereix als actes de 

commemoració del Tricentenari de la batalla de Caldes. Un episodi 
poc conegut a nivell popular però que es mereix ser recordat amb 
dignitat i respecte per als qui varen lluitar-hi. 
La batalla la varen guanyar els qui defensaven també Barcelona de 
l’assalt de l’exèrcit borbònic, però ja és prou conegut que un any 
després, l’11 de setembre de 1714, aquests varen guanyar la batalla 
decisiva que va facilitar l’entronització com a rei d’Espanya al can-
didat borbó Felip V i a més, l’abolició dels drets i furs dels catalans 
que encara dura.

Tres-cents anys després, en uns moments històrics en què el po-
ble català està immers en una nova batalla pel reconeixement de la 
seva llibertat i en la que no s’usa la violència però sí totes les armes 
legislatives, administratives i econòmiques possibles, bé farem els 
caldencs en dedicar uns moments al record d’aquells fets, però so-
bretot millor encara serà que ens disposem a treballar colze a colze 
en la consecució, primer, del nostre dret col·lectiu a decidir i des-
prés, en aconseguir la llibertat i el reconeixement com a poble i com 
a país al qual tenim dret.
Ho va dir Francesc Homs a l’acte públic de fa unes setmanes: “Hem 
començat un camí cap al nostre millor futur que no té retorn. Tri-
garà més o menys, però si ho volem, entre tots, ho aconseguirem”. 

Al darrer núm. de l’Opinions –que ja po-
deu consultar en línia i, d’aquí a molt pocs 
dies, distribuït en paper al vostre domici-

li- presentem una novetat que ens sembla interessant de des-
tacar-vos: es tracta de la secció “El termòmetre” on, un per un, 
anirem tractant diversos temes que van ser abordats per l’actual 
alcalde, Sr. Arnó, amb les corresponents promeses més o menys 
electorals que, pel que veiem, han estat resultant desmentides 
per la realitat posterior.
Afirmacions i promeses d’un candidat, doncs, a la primera part 
(puja la temperatura) ...i actuacions d’un alcalde que, un cop té 
la majoria absoluta, l’utilitza per desdir-se’n sense cost –o això 

espera ell. Decepcions, en tot cas, de la bona gent que va creu-
re en les seves paraules, i confirmació, no per esperada menys 
amarga, de les previsions d’altres persones que –potser ja molt 
escarmentades– no hi vam creure de bon principi. Baixa, doncs, 
la temperatura ...i puja el desencís.
I és que mai no és agradable constatar que el poble ha estat 
enganyat, per molt que aquest engany –que porta el camí de 
fer-se crònic– es vegés venir. No ens agrada constatar que els 
fets ens van donant la raó, ja que això sempre és en perjudici 
de la gent de Caldes. Aquí no ens trobem davant una qüestió 
de govern o oposició: simplement, ens trobem davant d’una 
qüestió d’ètica.

CiU de Caldes amb el Tricentenari de la batalla de Caldes, 11 d’agost 1713 - 2013

Caldes – promeses i decepcions

BREUS

GRUPS MUNICIPALS

Una família exemplar  Genís Sinca
Barcelona: Destino, 2013

Una família exemplar és una sàtira hilarant, una tragicomèdia que reflexiona sobre l’am-
bició desmesurada que a vegades fa perdre el cap a persones enraonades, a la vegada 
que una crítica mordaç a les grans nissagues familiars. Una reflexió en clau irònica sobre 
la crisi d’identitat, que descriu el calvari d’un pare quan, enlluernat pel casament de 
la seva filla i els beneficis que la unió comportarà per a la seva nissaga, comença a 
descobrir que la vertadera naturalesa de la família política enfonsarà els seus plans de 
grandesa. Premi Josep Pla 2013.

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

La Biblioteca tanca 
la segona temporada 
del Club de Lectura
n Tanquem la segona temporada del Club 
de Lectura i ho fem amb  molt bon regust! 

Al llarg d’aquest any hem pogut gaudir de 
la lectura a través de realitats molt diver-
ses, històries personals i col·lectives, esce-
naris màgics, personatges genuïns...  Però 
sobretot hem conversat, ens hem emoci-
onat i hem compartit l’experiència de lle-
gir més enllà de la lectura.

Han format part d’aquest club  títols com 
Memòria d’uns ulls pintats de Lluís Llach, 
Tòquio Blues de Haruki Murakami, La ga-
tera de Muriel Villanueva o Contes de 
capçalera de Palau i Fabre. 

Ens han acompanyat a les tertúlies autors 
com Muriel Villanueva,  Martí Gironell, o 
Albert Mestres, els quals han donat valor 
afegit a les nostres trobades. No ha faltat 
tampoc la ruta literària que ens ha permès  
conèixer in situ la “Barcelona” del llibre 
l’Església del Mar, d’Ildefonso Falcones. 

Finalment, hem tancat el cicle amb una 
trobada de clubs de lectura de les bibli-
oteques de Caldes de Malavella, Vilobí 
d’Onyar i Caldes d’Estrac. En aquest cas ha 
estat Palau i Fabre l’autor escollit i la seva 

obra, Contes de capçalera. Alicia Vacarizo, 
companya de Palau i Fabre i encarregada 
de l’arxiu de la Fundació, ens ha apropat 
a aquest personatge tant estimat a la vila. 
Des de la biblioteca volem donar les gràci-

es a totes les persones que ens han regalat 
el seu temps i la seva passió per la lectura 
i la cultura, i sobretot als usuaris fidels que 
fan possible aquestes trobades.
Bona lectura!
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MESOS D’AGOST I SETEMBRE DE 2013

AGOST

1Dijous

2/4 de 7 tarda, Parc Joan 
Maragall
Cançons de plaça i cantonada 
amb l’Ot i la Lou
A càrrec d’Ibo Garcia i Fèlix 
Cucurull
Organitza: Biblioteca Can Milans

2Divendres

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

3Dissabte

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca. Melé
Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
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)
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

6Dimarts

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

7Dimecres 

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Petanca. Campionat social 
(7-8 d’agost)
Tripletes formades per sorteig 
(col·locadors, mitjans i tiradors). 
Premi a les dues tripletes 
millor classificades de cada 
grup (espatlla i formatge).
Organització segons el número 
de participants
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac
 

8Dijous

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Petanca. Campionat social 
(7-8 d’agost) 
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac
 

9 Divendres

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

10Dissabte

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca. Melé
Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

COMMEMORACIÓ DEL 
TRICENTENARI  DE LA 
BATALLA DE CALDES DE L’11 
D’AGOST DE 1713
(Per a més informació consulteu 
programa específic)

De 4 de la tarda a 10 h de la nit, 
al carrer Santema i al seu entorn
Mostra d’oficis i Mercat del 
1713 (Artesania i alimentació)

A les 7 de la tarda, Sala de 
conferències de La Fabriqueta
Benvinguda a càrrec de 
Benet Oliva, coordinador 
de la Comissió Maresme 
Commemoració 1713-1714
Inauguració de l’exposició 
“La Guerra de Successió i la 
pèrdua de l’estat”
Tot seguit,
Conferència “La Batalla de 
Caldes”, a càrrec de Jordi 
Peñarroja

11Diumenge

COMMEMORACIÓ DEL 
TRICENTENARI  DE LA 
BATALLA DE CALDES DE L’11 
D’AGOST DE 1713
(Per a més informació consulteu 
programa específic)

De les 10 del matí a les 10 nit, al 
carrer Santema i al seu entorn
Mostra d’oficis i Mercat del 
1713 (Artesania i alimentació)

A les 11 del matí, a la Pèrgola de 
Can Muntanyà
Acte de commemoració del 
Tricentenari del combat de 
Caldes
(Recepció, relats dels fets, 
desfilada i ofrena)
Tot seguit
Representació del combat
Espectacle dels fets succeïts 
l’any 1713

A les 7 de la tarda, a la Pèrgola 
de Can Muntanyà
2a Representació del combat
Espectacle dels fets succeïts 
l’any 1713

13Dimarts

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

14Dimecres

5 h de la tarda, La fabriqueta
Sortim de casa
Cinema: “Las vecinas de la 6a 
planta”
Organitza: Serveis Socials

16Divendres

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

17Dissabte

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca. Melé
Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac
 

20 Dimarts

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

23 Divendres 

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

24 Dissabte

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca. Melé
Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

25 Diumenge

Tot el dia, al Parc Joan Maragall
Fira d’Artesania i Alimentació i 
Fira de Pintura
Organitza: Arrels Cultura

27 Dimarts

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

30 Divendres

A les 6 h. Pavelló Poliesportiu 
Municipal
Finals del Torneig de Futbol 
Sala de Festa Major
Organitza: Àrea d’Esports 

10 h nit, Pistes Municipals de 
Petanca. Melés Golfes
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

31Dissabte 

5 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Torneig Infantil de Festa Major
Per a infants de 4 a 12 anys
Premis per a tots els participants
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

A partir de les 5 h tarda
La Dormida 2013
(Per a més informació consulteu 
programa específic)
La Dormida és una festa que 
es realitza a la platja de Caldes 
d’Estrac l’últim cap de setmana 
d’agost. Enguany és la 20a 
edició.
Organitza: Diables de Caldes 
d’Estrac amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

SETEMBRE

FESTA MAJOR 2013
Del 31 d’agost a l’11 de 

setembre
(Per a més informació consulteu 
programa específic a les pàgines 

centrals d’aquest butlletí)

7Dissabte

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

8Diumenge

10 h matí, Pistes Municipals de 
Petanca
Torneig  de Festa Major 
(Sènior)
Tripletes formades per sorteig 
(col·locadors, mitjans i tiradors) 
Premis per als tres primers 
classificats de cada grup
Les finals es disputen a la tarda
Repartiment de premis i “pica-
pica”
Organitza: Club Petanca Caldes 
d’Estrac

11Dimecres 

A 2/4 d’11 h del matí, a la 
pèrgola del Parc de Can 
Muntanyà
RECEPCIÓ A L’OFRENA 
FLORAL  DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA 
Entitats, partits polítics 
municipals i veïns i veïnes de 
Caldes que ho desitgin podran 
reunir-se per participar en 
l’ofrena floral.

A les 11 h del matí a la pèrgola 
del Parc de Can Muntanyà
OFRENA FLORAL DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA

14  Dissabte 

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

21Dissabte 

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

24 Dimarts

De 2/4 d’11 h del matí a 2/4 d’1 
h el migdia, a la Sala Cultural
Taller de Musicoteràpia, a 
càrrec de Marina Serra 
Informació i inscripció a Serveis 
Socials
Organitza: Serveis Socials 

25 Dimecres 

De 10 a 12 h, a la Sala Cultural
Espai de Salut amb Reiki
A càrrec de voluntaris 
terapeutes Reiki de Catalunya 
de Caldes d’Estrac
Informació i inscripció a Serveis 
Socials
Organitza: Serveis Socials 

28 Dissabte 

6 h tarda, Pistes Municipals de 
Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

29 Diumenge

10 h matí, a l’Esplanada de Can 
Muntanyà
Fira de Brocanters
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac
  


