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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.

A les pàgines interiors es desplega un breu reportatge sobre la passada 
Festa Major. Impossible resumir l’entusiasme, il·lusió i participació que 
va regnar durant unes setmanes. Excepte algun ensurt per culpa del mal 
temps, la resta ha funcionat molt bé. Una gran festa de tots, que ara que 
ja s’ha acabat, és de justícia reconèixer l’esforç abnegat de clubs, entitats i 
persones que l’han fet possible i, també dels regidors, tècnics, policia local 
i treballadors de l’Ajuntament que hi han ajudat. Moltes gràcies a tots.
Com passa sempre, després de la Festa Major i de l’estiu, comença el curs 
escolar. Enguany amb obra nova que s’ha pogut fer durant l’estiu i amb 
el compromís de l’Ajuntament de seguir treballant conjuntament amb la 
comunitat educativa per millorar les dotacions i els equipaments esco-
lars del municipi. També la revista se’n fa ressò.
Coincidint amb les dates del final de l’estiu s’ha concretat l’esperada i 
perseguida autorització per a explotar el mòdul de serveis de platja que 
faltava. Set anys després, finalment, s’ha pogut aconseguir. En el seu dia 
vàrem dir que no defalliríem fins que esdevingués realitat i avui ja podem 
anunciar que ben aviat es posarà en marxa el procés d’adjudicació per tal 
que al més aviat possible, el mòdul núm. 3 pugui entrar en servei.
Finalment només un comentari. La celebració de la Diada Nacional a Cal-
des d’enguany ja es pot dir que ha marcat un punt d’inflexió important que 
contrasta amb no fa pas massa anys, quan ni tan sols es commemorava i 
només uns pocs ho feien a títol testimonial. Ara ja és una fita consolidada 
–justament consolidada– que a més s’ha vist reforçada pel procés sobre el 
Dret de Decidir i de Votar el 9N, que des de l’Equip de Govern de l’Ajunta-
ment i la majoria d’entitats locals de Caldes s’està defensant i promovent.
Tal com vaig fer en l’anterior PORTADA, aprofito aquestes pàgines per a 
demanar a tots els caldencs i caldenques la seva màxima implicació per 
aconseguir que la seva veu sigui escoltada, amb independència de quina 
sigui la seva opinió, favorable o no a que Catalunya esdevingui nou Estat 
d’Europa. Demano respecte, tolerància, diàleg i participació com a prova 
de modernitat, de confraternitat i de convivència pacífica i democràtica. 
Segur que entre tots, serem capaços de decidir el que és millor per a 
Caldes i el millor per a Catalunya.
Gràcies.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

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
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ACTUALITAT

El Passeig recupera el mòdul de 
platja que faltava
La Generalitat atorga la concessió del 
mòdul 3 a l’Ajuntament
Amb aquesta esperada resolució es tan-
ca amb èxit un llarg procés administratiu i 
polític que es va iniciar el 2007. Ara, amb la 
concessió feta efectiva, l’Ajuntament proce-
dirà a un nou concurs públic per adjudicar 
la seva explotació per un període de pràc-
ticament 11 anys, ja que la data de caducitat 
de la concessió serà la mateixa que la dels 
altres tres mòduls: el 5 d’octubre de 2025.

Set anys de lluita 
La tenacitat i persistència de l’alcalde Joa-
quim Arnó, juntament amb la bona predis-
posició i col·laboració del Departament de 
Costes de la Generalitat han estat claus per 
a que el procés acabi bé. Un procés que va 
començar quan, en accedir a l’alcaldia el juny 
de 2007, Arnó es va trobar sobre la taula una 
disposició de la Demarcació de Costes de 
l’Estat que obligava a l’enderrocament dels 
quatre mòduls de la platja, atès que el seu 
període de concessió de 20 anys (1986-2006) 
s’havia sobrepassat amb escreix i no hi havia 
cap possibilitat de pròrroga ni renovació. 
Les condicions del 1986 ho establien molt 
clarament, per molt que l’Ajuntament dema-
nés per escrit aquesta pròrroga a principis 
del 2005, essent alcalde Josep Ma. Freixas 
(PSC) i s’obtingués la negativa més rotunda.

S’evita l’enderroc i s’aconsegueix nova 
concessió 
Arnó, primer va recórrer amb èxit contra 
l’enderroc i després va procedir a demanar 
una nova concessió per als quatre mòduls 
(febrer 2009) que de seguida es va veure es-
capçada amb el núm. 3, el de la punta dels 
Tres Micos, perquè, al ser nova petició, no 
valien les condicions anteriors i ara s’havien 
d’adaptar a la normativa que fixa la Llei de 
Costes sobre la distància mínima entre mò-
duls de servei. Per això, la concessió que es 
va atorgar el 15 de setembre de 2010 només 
va afectar els altres tres mòduls.

Salvar el mòdul núm. 3
L’única solució possible que l’Ajuntament va 
poder plantejar per salvar el núm. 3, va ser la 
del seu trasllat uns metres més enllà, però 
tant l’anterior adjudicatari del mòdul com 
alguns veïns, partits polítics i altres instànci-
es es van afanyar a al·legar que la nova zona 
proposada no acomplia els requisits tècnics 
necessaris i, en demanar que es mantingués 
en el seu lloc anterior, l’única cosa que van 
aconseguir és que el Ministeri es negués a in-
complir la llei i decretés de nou el seu ender-
rocament, tal com ja havia fet el 2006 amb 
els altres mòduls.
Fou llavors quan la voluntat i decisió de 
l’alcalde Arnó es va posar novament de ma-
nifest, fins i tot a despit dels qui l’acusaven 
injustament de ser el culpable del “nou” en-
derroc del mòdul 3. 
Primer, va frenar la nova ordre d’enderroca-
ment i després, amb el suport de tot l’equip 
jurídic de l’Ajuntament va iniciar tot un nou 
camí administratiu per fer realitat la seva pro-
mesa pública de que “mai  permetria que Cal-
des perdés cap mòdul dels que tenia”.

Es planteja la solució
La proposta de sortida no era fàcil, però sí 
intel·ligent. Consistia a demanar que el mò-
dul 2, el de la platja de les Barques, canviés 
de titularitat sense perdre cap de les seves 
condicions i passés a ser inclòs dins el domini 
públic portuari que hi té la Generalitat des 
de fa molts anys, el mateix domini que en el 
seu moment va impedir que es desmantellés 
tota la zona de varada, quan el Ministeri de 
Foment va aportar sorra a vessar  (2001-2003) 
i es va carregar tots els altres espigons de la 
platja de Caldes.
Si s’aconseguia aquest canvi d’adscripció, au-
tomàticament quedava resolt el problema 
de la distància entre els altres mòduls i per 
tant es podria autoritzar novament el núm. 
3 allà on sempre ha estat.

2014: De nou, quatre mòduls a la platja
Finalment ara això s’ha aconseguit. El passat 
18 de juny de 2014, per resolució ferma del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, es 
va excloure el mòdul 2 de la concessió de 
Costes del 2010 i se’l va incorporar al domini 
públic portuari de la platja de les Barques i 
ara, també per resolució del Departament, 
el passat 30 de juliol s’ha decretat la viabili-
tat del mòdul núm. 3 i se l’hi ha concedit a 
l’Ajuntament fins el 2025 per a que es pugui 
licitar i reconstruir de nou.
Després d’aquesta llarga i complicada nego-
ciació, finalment s’ha aconseguit el que es 
volia i que l’alcalde va dir que es faria: Cal-
des tindrà els quatre mòduls que li calen a la 
seva zona marítima. Tres són concessions de 
Costes i un és concessió de Ports, però això 
no importa, perquè tots quatre són iguals i 
prestaran idèntic servei.
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ACTUALITAT

Els alcaldes de Sant Vicenç i Caldes decidits a 
impulsar la mútua col·laboració i el bon veïnatge
n Desmentint algunes afirmacions interessades i en alguns cas-
sos partidistes, l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Miquel Àn-
gel Martínez i el de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, van posar 
fil a l’agulla per resoldre els problemes de veïnatge d’ambdues 
poblacions i ho van escenificar signant el nou conveni de col-
laboració per a l’ús gratuït compartit d’unes 600 places d’apar-
cament, 300 a cada municipi.

La signatura del conveni va tenir lloc el dilluns 4 d’agost a la una 
del migdia a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, davant del secre-
tari accidental de la Corporació.

Segons el conveni, els veïns d’ambdós municipis que disposin 
del distintiu vigent per a l’estacionament, podran aparcar el seu 
vehicle de forma il·limitada a Sant Vicenç de Montalt: al carrer 
Costa Brava, carrer Costa Daurada, carrer Mediterrani, carrer Gi-
nesta, avinguda Toni Sors i Riera de Torrentbò. A Caldes d’Estrac, 
al pàrquing fotovoltaic de la N-II, al carrer Eucaliptus, i la zona de 
l’esplanada de Can Muntanyà.

La durada del present conveni serà del 8 d’agost de 2014 al 8 
d’agost del 2015, prorrogable tàcitament per terminis iguals, fins 
un màxim de quatre anys, sempre que no existeixi denúncia prè-
via de qualsevol de les parts en un termini de dos mesos.

Durant la signatura, els dos alcaldes van explicar que la for-
malització de l’acord es va fer quan tocava, és a dir, seguint el 
calendari previst  en anteriors documents i en les converses 
que s’han mantingut en els darrers mesos. Martínez i Arnó 
van explicar també que durant els pròxims tres mesos es man-
tindran reunions específiques entre representants d’ambdós 
ajuntaments per a discutir i resoldre aquelles qüestions que 
els afectin. Aquestes comissions les encapçalaran els regidors 
delegats de cada ajuntament que tinguin la responsabilitat de 
govern sobre la qüestió que es plantegi.

“Ho fem així perquè pensem que és la millor solució per a re-
soldre els temes” – van dir els dos alcaldes després de signar el 
conveni de zones blaves.  “Parlant la gent s’entén, i nosaltres no 
som una excepció, al contrari, sempre hem dialogat i procurat 
resoldre les discrepàncies de la manera més correcta possible i 
procurant sempre no perjudicar l’altre”– van afegir.

“No fem com altres que després d’anys d’intentar resoldre 
conflictes per la via de la imposició, ara pretenen aparèixer 
com promotors d’aquest diàleg entre aquests ajuntaments i en 
concret, entre aquests alcaldes, que sempre ha existit, més en-
llà dels estira i arronsa propis de qui sempre intenta defensar 
el que creu que és millor per al seu municipi” – van concloure 
Martínez i Arnó, en referència a les recents declaracions dels 
portaveus del PSC d’ambdós municipis i recordant enfronta-
ments molt més virulents quan els qui manaven eren alcaldes 
d’aquest partit en relació als límits territorials o problemes 
amb el Departament d’Ensenyament. 

Convergència i Unió 
designa Mònica 
Serra com a regidora 
del seu Grup
La designació es farà efectiva 
en el moment en què es rebi 
l’acreditació de la Junta Electoral

n L’assemblea local de la Federació de Con-
vergència i Unió de Caldes va designar Mò-
nica Serra a la reunió que es va celebrar a 
finals de juliol, després que es fes efectiva 
la renúncia de tots els integrants de la llista 
electoral de CiU que ocupaven els llocs se-
güents al de Roser Alsina, que va presentar 
la seva dimissió ara ja fa unes setmanes. 

Un cop efectuada la designació per part de 
la Federació, s’ha procedit a demanar l’acre-
ditació necessària a la Junta Electoral Cen-

tral i en el moment en què aquesta arribi a 
l’Ajuntament, la nova regidora prendrà pos-
sessió del seu càrrec i començarà de forma 
efectiva la seva tasca en aquelles àrees que 
l’alcalde li delegui, igual com fan els altres 
membres de l’Equip de Govern.

Mònica Serra, nascuda a Granollers, viu a 
Caldes des del 2000 i tal com ella mateixa 
diu, ho fa “perquè penso que no hi ha un lloc 
millor per viure i criar la meva filla”. Serra, 

que és tècnica en Comerç Exterior i Direcció 
d’Operacions, i acumula més de vint d’anys 
d’experiència en el món empresarial, també 
ha estat vinculada a l’art i la cultura –ha col-
laborat durant un temps amb la Fundació 
Palau–  i es mostra molt entusiasmada amb 
la nova funció que li ha tocat viure.

“Estic contenta i agraïda per la confiança 
que em fa el Grup de CiU i en especial l’al-
calde, Joaquim Arnó, i espero ser una digna 
i eficaç representant dels ciutadans i ciuta-
danes de Caldes, a qui dedicaré  tot el meu 
esforç per tirar endavant les tasques que 
se m’encomanin”. “Sóc conscient de la res-
ponsabilitat que assumiré però penso que 
en uns moments com els que estem vivint a 
Caldes i al conjunt del país, tots estem obli-
gats a ajudar en el que ens sigui possible. A 
mi se’m presenta ara una bona oportunitat 
de fer-ho i no la vull desaprofitar” ha afegit 
Serra, que espera amb impaciència el mo-
ment de la seva presa de possessió.
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JOVENTUT I ENSENYAMENT

Comença el nou 
curs escolar
Les classes es reinicien amb 
normalitat al CEIP Sagrada 
Família. Uns 200 alumnes han 
tornat a les classes després 
de les vacances d’estiu

n Els primers a incorporar-se han estat els 
més petits. L’Escola Bressol va obrir les por-
tes el 9 de setembre amb 20 infants que 
s’han incorporat al curs, després d’un primer 
període d’adaptació. Ara mateix, segons Re-
mei Monge, directora de l’Escola Bressol, hi 
ha dues aules: la dels dofins amb 11 alum-
nes en total, i la dels popets amb 9 nens. 
D’aquest total, 6 s’han incorporat enguany.

Al CEIP Sagrada Família són 200 els estudi-
ants que s’han matriculat per fer aquest curs 
escolar: 62 a infantil i 138 a primària. Segons 
la directora, Natàlia Millán,  s’han fet inscrip-
cions fora de termini per situacions particu-
lars però l’inici de les classes, marcat el 15 
de setembre, s’ha desenvolupat amb total 

normalitat. “El número d’inscripcions ha es-
tat una mica superior en comparació amb 
l’any passat”.

Respecte a les obres realitzades durant l’es-
tiu, Millán indica que no han afectat a l’hora 
d’impartir classes. “Sí que hem notat millores 
en quant a que ara podem regular la llum amb 
les viseres, i també en l’aïllament tèrmic”.  

L’INS de Sant Vicenç ha acollit 96  alumnes 
de Caldes, 30 dels quals són nous. Segons el 
director, Enric Torres, les inscripcions s’han 
realitzat amb normalitat i l’inici de les clas-
ses s’ha pogut fer sense cap inconvenient. 
Només hi ha hagut dues incorporacions que 
s’han efectuat més tard. L’única diferència 
d’enguany, explica Torres, és que aquest curs 
no es farà servir el pavelló municipal de Cal-
des, ja que les activitats es concentraran al 
de Sant Vicenç.

L’Ajuntament assumirà el manteniment 
informàtic de l’Escola

Davant la dificultat econòmica a la que 
s’enfronten les famílies i amb l’objectiu 
d’alleugerir les quotes, enguany l’Ajunta-
ment de Caldes passarà a fer-se càrrec del 
manteniment i el servei tècnic informàtic 
del CEIP Sagrada Família, que fins ara de-

penia de l’AMPA i que suposava una quota 
anual de 3.500 euros. “Per tant, aquest any, 
els pares només hauran de fer-se càrrec del 
material i els llibres i les quotes seran més 
baixes”, ha explicat Elisabeth Segura, regi-
dora d’Ensenyament.

Un estiu ple d’activitat juvenil
L’Àrea de Joventut ha portat a terme diverses activitats pensades 
i programades per fomentar la participació juvenil activa

n Aquest estiu 2014, els i les joves de Caldes d’Estrac han pogut participar en diverses 
propostes. En primer lloc, el Team Jove, un equip d’11 joves actius i compromesos amb l’es-
port, han entrenat durant 2 mesos per poder participar al Torneig de futbol sala de Festa 
Major. Gràcies al seu entusiasme, dedicació i esforç van aconseguir una presència important 
durant el torneig. El tennis taula també ha estat un dels protagonistes d’aquest estiu en el 
que s’han disputat més de 150 partits dins del ja conegut Torneig juvenil de tennis taula a la 
fresca, celebrat els dies 7 i 8 d’agost al parc Joan Maragall.

Entre les activitats esportives de platja, cal destacar l’exhibició d’OFNIS. Diversos Objectes 
Flotants No Identificats van arribar per totes bandes per envair la platja a la zona de la vara-
da. Enginys curiosos, divertits i originals que van fer gaudir d’una manera i divertida del mar.  

Finalment, també es va proposar una nit d’esbarjo i oci saludable amb una Nit Jove espectacu-
lar programada dins els actes de Festa Major que va fer que els i les joves, després d’un Corre-
foc inoblidable, no paressin de ballar i saltar durant tota la nit de la mà de Fugados de Alcatraz.

La policia local informa:

Davant de qualsevol oferiment de revisió, 
reparació i/o inspecció dels serveis d’ai-
gua, telèfon, gas, electricitat, etc. NO HEU 
DE DEIXAR ENTRAR CAP PERSONA ALS 
VOSTRES DOMICILIS.
ABANS DE PRENDRE QUALSEVOL DECISIÓ 
CONSULTEU AMB ELS VOSTRES FAMILI-
ARS MÉS PROPERS o amb la POLICIA LO-
CAL, ja que podeu ser víctimes d’estafes, 
de revisions fraudulentes (no necessàries) 
practicades en moltes ocasions per em-
preses no autoritzades i que cobren preus 
abusius, així com de robatoris o furts.

Recordeu que les inspeccions periòdiques 
de les instal·lacions del gas són cada 5 anys, 
que la companyia avisa prèviament i que 
l’import de la revisió/inspecció la carre-
guen en el rebut mensual, no heu d’abonar 
cap quantitat al comptat.

I també que les revisions periòdiques pre-
ventives de les calderes s’han de realitzar, 
com a mínim una vegada a l’any. Per a 
aquestes revisions podeu contractar tam-
bé els serveis de la companyia del gas o 
d’altres empreses autoritzades.
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MEDI AMBIENT

n Malgrat no disposar de xifres concre-
tes, fonts de l’Ajuntament i de l’empresa 
responsable de la conservació del Parc, 
afirmen que durant els darrers mesos ha 
augmentat força l’afluència de visitants 
que posen a prova les darreres millores 
que s’han fet a les instal·lacions: a més del 
manteniment propi de la brigada, també 
es fa una revisió mensual que du a terme 
l’empresa de Caldes d’Estrac, Jardinerías 
Raúl Martín, o la coneguda Festa de la Pri-
mavera, que es realitza un cop a l’any i on 
s’involucra els nens a participar en la incor-
poració de plantes de flora mediterrània 
sota la tutela de la biòloga Carme Buxalleu.

Després de la celebració de la Festa de la 
Primavera, amb plantada d’arbusts i plantes 

Notable increment de visitants al 
parc de Can Muntanyà durant l’estiu
L’Ajuntament incrementa les tasques de manteniment ecològic i lluita per 
eradicar un peix invasor, la “gambusia affinis” que amenaça l’equilibri de 
l’ecosistema dels estanys

Projecte “Fent camins”
Després de tres mesos de formació ocupacional en l’àmbit de la jardineria, combinat amb eines i 
estratègies d’inserció social i laboral, el projecte “Fent camins” encara la segona fase dedicada a la 
inserció i contractació de dos dels joves participants al projecte.

Durant els pròxims dos mesos, dos joves seran contractats a través de l’Àrea de Joventut com a peons 
de jardineria i continuaran duent les tasques de manteniment i arranjament del parc de Can Mun-
tanyà. D’aquesta manera podran aplicar els coneixements i aprenentatges rebuts durant el període 
formatiu, acomplint l’objectiu màxim del projecte d’inserció ocupacional dels joves atesos.

autòctones inclosa, ara, una de les feines 
més importants que s’està portant a terme 
des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament, a part del que es podria anomenar 
manteniment estricte, és la lluita contra la 
“gambusia affinis”, coneguda també com a 
“peix mosquit” que és originari dels Estats 
Units i de la qual se n’ha detectat una àm-
plia colònia als estanys del Parc.

Segons Marcos Blázquez, regidor responsa-
ble de l’Àrea, es tracta d’un procés llarg que 
implica el buidat de tots els estanys, prèvia 
protecció de les espècies autòctones com 
els capgrossos, que s’incorporaran un cop 
es tornin a omplir les basses d’aigua.

Al parc Can Muntanyà hi ha cinc estanys 
i l’operació s’ha de fer des de dalt fins a 
baix ja que les basses estan connectades. 
A més dels capgrossos, també es trauran 
els carpins que es troben en les basses 

més elevades per posar-les al llac que es 
troba en el primer nivell del parc.

Jaume Viader, membre d’Arrels Cultura i na-
turalista expert, és un dels participants en 
l’operació de combat contra les espècies 
invasores i insisteix en el fet de que quan 
“algú deixa anar espècies com la gambusia 
affinis, o les conegudes tortugues de Flori-
da, fins i tot els carpins, està malmetent la 
fauna autòctona i les espècies protegides 
com: el gripau comú (bufo bufo) o la gra-
nota verda (pelphylax perezi)”.

És per això que tota l’operació ha es-
tat realitzada amb el suport del Cos 
d’Agents Rurals del Maresme. “D’altra 
banda –explica Viader– les espècies in-
vasores que s’han trobat s’han portat al 
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèp-
tils de Catalunya a Masquefa (CRARC), 
on es poden desenvolupar de manera 
controlada, sense fer-les malbé”.

Des de la Regidoria de Medi Ambient 
s’insisteix en la importància d’acudir al 
CRARC o als Agents Rurals del Maresme 
quan una persona vulgui deixar anar qual-
sevol tipus d’espècie. “D’aquesta manera 
evitarem malmetre la fauna autòctona”, 
afirma Blázquez.
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ACTUALITAT

La concessió del balneari de l’Hotel 
Colón recupera la normalitat
L’empresa concessionària regularitza la situació comptable i soluciona les 
deficiències

n Després que el Ple de l’Ajuntament de Caldes del 28 de juliol passat conegués i apro-
vés els tràmits que s’estaven fent de resolució i rescat de la concessió administrativa per 
a l’explotació del balneari termal que hi ha a l’edifici de l’Hotel Colón, per raó de la falta 
de pagament de l’empresa concessionària –Stelgroc SA–, aquesta ha reaccionat i en 
poques setmanes ha regularitzat la situació.

Per una banda ha fet front als imports pendents relatius a la concessió i per tant, l’ex-
pedient de rescat quedarà arxivat i es clourà només amb una sanció econòmica per 
incompliment i retard. Per l’altra, els deutes importants relatius a l’establiment hoteler 
també estan en camí de ser resolts ja que l’empresa ha presentat un pla de pagament 
que l’Ajuntament ha acceptat i que ja s’ha començat a fer efectiu.
Pel que fa als problemes tècnics de la concessió que bàsicament afectaven el cabal 
d’aigua termal que s’havia interromput, també s’han resolt i el subministrament quedarà 
restablert en els pròxims dies.
Finalment i a resultes de les reunions que s’han mantingut en les darreres setmanes entre 
la propietat de l’hotel i de la concessió i l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, s’ha cons-
tatat la voluntat compartida de que el complex funcioni amb la màxima normalitat i a 
ple rendiment. Fins i tot s’ha arribat a un acord de col·laboració que farà possible que la 
presentació de la versió fragmentada del quadre “Onze de Setembre” d’Antoni Estruch 
es faci en els salons de l’hotel i que durant un temps hi sigui exposat.

Es constitueix la 
Taula pel Dret 
de Decidir de 
Caldes d’Estrac
n El passat 11 d’agost, responent a la 
convocatòria formulada per “Caldes 
d’Estrac per la Independència” la sec-
ció local de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), va tenir lloc la consti-
tució de la Taula pel Dret de Decidir 
de Caldes d’Estrac que agrupa insti-
tucions, entitats, associacions, partits 
polítics i persones a títol individual 
amb l’objectiu principal del “treball 
conjunt i coordinat per organitzar ac-
tes de difusió o debat sobre el Dret de 
Decidir, independentment de la posi-
ció que es defensi de cara la consulta 
prevista el 9 de novembre”.

La Taula compta amb el suport fun-
dacional i adhesió de l’Ajuntament i 
amb la de les entitats següents: Arrels 
Cultura, Amics del Bonsai, Amics del 
Teatre, Agrupació local de CDC, Fede-
ració Local de CiU, Secció local d’ERC, 
Donastrak, Diables d’Estrac, Geganters i 
Grallers de Caldes, Agrupació de Pensi-
onistes i 3a Edat, a més de l’entitat pro-
motora, l’ANC, que espera que en els 
pròxims dies es concretin noves adhesi-
ons. La Taula compta a més, amb força 
adhesions particulars. 

La Taula com a tal, en el seu acord de 
constitució, va fer constar expressa-
ment la seva adhesió al Pacte Nacional 
pel Dret de Decidir signat al Parlament 
de Catalunya el passat 26 de juny de 
2013, que en el moment de la seva pre-
sentació pública el dia 16 de setembre 
de 2013 ja havia rebut el suport de més 
de 800 entitats. Una xifra que enguany 
supera en molt les 3.000 adhesions.

Val a dir que totes les adhesions re-
budes es van lliurar el passat 11 de se-
tembre a l’Ajuntament per a que les 
fes arribar per conducte oficial al Pacte 
Nacional pel Dret de Decidir i que la 
Taula és oberta a totes aquelles enti-
tats que encara no s’hi han adherit. 
L’ANC les hi convida prenent en consi-
deració l’últim esdeveniment multitu-
dinari, clara expressió de la voluntat del 
poble de Catalunya, l’11S, que els anima 
a insistir en la necessitat d’estar units 
per aconseguir votar.
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n Els esports van ser presents a la Festa durant tots els dies, amb 
sessions de ioga o  els campionats de petanca. Els joves també van 
poder gaudir de la música, el mar i la nit gràcies a les activitats de la 
Dormida i la Nit Jove. Una altra nit de música va ser la protagonit-
zada per l’orquestra Principal de la Bisbal i el ball de gala posterior, 
que va comptar amb una gran afluència de públic. Més tranquil·la, 
però picant i entretinguda va ser la nit del dijous: la Biblioteca Can 
Milans va portar la companyia de teatre 3d3 que van interpretar 
“Toda una vida”, una obra basada en el monòleg còmic on les re-
flexions sarcàstiques i l’humor van ser-hi presents tot el temps.
Per als més petits, i per als grans que els han acompanyat tam-
bé, el clímax de la festa ha estat l’escumada i xeringada, també 
els inflables, la gimcana organitzada per la Creu Roja i l’espectacle 
d’animació infantil a càrrec d’Oriol Bargalló.
Les activitats més populars han estat, com sempre, les protago-
nitzades pels gegants que han reunit a tothom per fer un cercavila 
envoltant tot el poble. No han faltat les sardanes ni el brindis de 
Festa Major, on el pregoner, Ramon Maria Salvà, antic veí del carrer 
Sant Josep, va patir les primeres gotes d’una pluja contundent que 
van fer que el sopar i la música s’ajornessin una setmana, creant 
anècdotes entre tots els presents.

Una agenda atapeïda d’activitats de tot tipus: 
esportives, culturals, d’oci i festives ha fet 
possible que tots els veïns en poguessin gaudir

Caldes acomiada l’estiu amb  la Festa Major
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FESTA MAJOR

L’Església es va omplir per commemorar el dia de la patrona
La celebració de la Mare de Déu del Remei ha estat sempre una 
de les dates assenyalades dins la Festa Major de Caldes.  Com ja 
es tradició, la jornada es va iniciar amb el repicar de campanes, i 
una missa solemne concelebrada que va oficiar Mn. Joan Godayol, 
bisbe emèrit.
Les veus de l’Orfeó Parroquial del Delme de Sant Vicenç de Mon-
talt van ser-hi presents durant tota la celebració, que va culminar 
amb una processó encapçalada pels gegants de Caldes per  portar 
la verge a la capella del Remei. Davant la capella, es va fer una 
ofrena floral on van participar els pensionistes de Caldes, Arrels 
Cultura, el Club de la Petanca, la Colla de Geganters i Grallers de 
Caldes, Donastrak, els partits polítics PSC i CiU, i l’Ajuntament.

Un correfoc emocionant i inoblidable
El 30è aniversari del correfoc va deixar imatges brillants. Multitud 
de diables van omplir els carrers de foc i espectacle. A les 21h del 
diumenge,  ja es van començar a fer sentir. Les colles de percussió 
es van reunir a la plaça de les Barques per escalfar l’ambient dels 
centenars de persones que s’hi anaven apropant.
Tot seguit més de 100 diables de les colles de Canet, Tordera, Hor-
ta, el barri gòtic de Barcelona i, com no podia ser d’altra manera, 
els Diables d’Estrac, van iniciar el seu recorregut en el que va des-
tacar com sempre, el pas sota les vies i el pont de la Riera. Enguany 
però, s’ha de remarcar l’enfilada per la Riera, sota paraigües i corti-
nes de foc, on més d’un dels participants va decidir decantar-se a 
les voreres de la Riera per no patir la “fura dels diables”.
Sens dubte, però, el més espectacular encara havia d’arribar: la cre-
mada a l’Ajuntament. L’edifici va vibrar sota la xifra encesa de “30”, 
i això només va ser per començar. Minuts després tota la façana 
s’omplia de colors i formes, i semblava que d’un moment a l’altre 
l’estructura s’esvairia en el núvol de fum provocat per tots els focs 
artificials, que també solcaven la nit i el cel.

Caldes acomiada l’estiu amb  la Festa Major
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DIADA

n Resposta majoritària de les entitats i partits polítics que van 
participar activament als actes institucionals i als promoguts per 
l’ANC. L’alcalde va explicitar el sentiment de reivindicació de la 
llibertat i del Dret de Decidir.

Caldes va viure intensament la Diada, amb un primer acte orga-
nitzat per l’ANC el 10 de setembre quan es va formar una “V” amb 
globus davant la plaça de la vila. L’11 de setembre, com ja és tradi-
ció, es va celebrar l’acte institucional on l’alcalde, Joaquim Arnó, 
va encomiar els veïns del municipi a mantenir la força de la volun-
tat “d’un poble que pretén construir els seu futur mentre d’altres 
només pretenen reconstruir el passat”. A la tarda, organitzat per 
l’ANC de Caldes, un autocar va portar unes 60 persones a unir-se 
a la manifestació central de Barcelona. Des de l’Ajuntament, Arnó 
també va ser-hi present, responent a la invitació de l’ANC.

L’Ajuntament es compromet amb la consulta del 9N

Els compromisos presos durant la Diada es van veure reflectits en 
el Ple Extraordinari del passat 22 de setembre, quan es va aprovar 
amb els vots favorables del Grup de CiU i l’abstenció del Grup del 
PSC, la declaració de suport institucional a la previsió de la cele-
bració de la consulta popular del 9 de novembre per decidir el 
futur de Catalunya i es va comprometre amb la seva realització, 
facilitant tots els recursos i eines necessàries, i fent, alhora, una 
crida a la participació.

Amb aquesta resolució, l’Ajuntament de Caldes s’afegeix a la ma-
joria d’Ajuntaments catalans que han aprovat o aprovaran pro-
postes similars a instàncies de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

La reivindicació de 
l’estat propi presideix 
la Diada a Caldes
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SERVEIS SOCIALS

n L’objectiu del Banc del Temps de Caldes 
d’Estrac és ben clar: “crear una xarxa de re-
lacions i d’intercanvis entre els ciutadans per 
tal que cap persona senti que ha d’afrontar el 
seu dia a dia tota sola i que pot comptar amb 
algun dels seus veïns o veïnes per ajudar-la”. 
Aquesta xarxa, ara incipient, també ha de ser-
vir per cohesionar el teixit social local i poten-
ciar la solidaritat i companyonia entre tots els 
caldencs i caldenques.

Durant el mes d’agost l’entitat ja s’ha posat en 
marxa i comença a enregistrar les habilitats, 
serveis i coneixements que poden oferir i/o 
rebre els qui en formen part, ja que el tret dife-
rencial més important i bàsic que presenta un 
Banc és que la moneda de canvi que s’utilitza 
és la del temps, la de les hores, ja que no hi ha 
cap mena de transacció econòmica.

El funcionament del Banc és senzill: els usua-
ris que vulguin participar s’han d’inscriure i fer 
una entrevista personal per conèixer amb de-
tall les condicions i explicar quins serveis po-
den oferir i/o quins necessiten rebre  Un cop 
fet aquest tràmit, l’usuari ofereix el seu temps 
i aquestes hores queden enregistrades, de ma-

S’inicia el 
Taller de la 
Memòria a 
través del joc 
cooperatiu
L’activitat 
comença després 
d’una primera 
conferència 
sobre el joc cooperatiu com a eina d’estimulació

n Cercar records, parlar i activar la memòria a través de jocs, però també aconseguir un 
espai on compartir experiències i senzillament passar-ho bé. Aquests, entre d’altres, són els 
objectius principals del Taller de la Memòria dirigit a la gent gran, que ha començat a Caldes 
el 23 de setembre, després d’una primera conferència sobre el joc cooperatiu com a eina 
d’estimulació.

El taller estarà a càrrec d’Art i Joc i es durà a terme al Casal d’Avis. L’encarregada de dur 
la dinàmica, Laura Cantizano, explica que la primera sessió va resultar sorprenent per als 
participants, ja que l’activitat fuig dels jocs tradicionals. Cantizano ha avançat que les ses-
sions s’iniciaran amb una part de dinàmica grupal que donarà pas a un “tastet de jocs”. Un 
d’aquests és l’anomenat “Story Cub”, on, a partir d’un dau amb imatges, els participants han 
de crear un fil conductor. Una altra de les propostes serà treballar a partir de les olors. Diuen 
que els records més profunds s’assimilen a les olors, així, a partir de les olors, els participants 
hauran d’anar trobant i explicant les seves vivències. “Tot plegat serà un repte”, explica Can-
tizano, i així ho pensen també els participants que s’han inscrit a l’activitat.

Des de Serveis Socials es valora especialment que el joc cooperatiu permet crear dinàmi-
ques participatives i  no competitives, ja que estracta d’una eina molt potent i engrescadora 
per millorar la capacitat d’atenció i memòria i és per això que aquest any s’ha incorporat el 
Taller de la Memòria en totes les activitats.

Banc del Temps: En marxa aquesta iniciativa solidària  

L’entitat, recent creada, ja disposa de local als baixos de l’Ajuntament i vol ampliar la seva activitat

nera que, quan ho necessiti pot demanar algun 
dels serveis que es promoguin dins la xarxa. Per 
exemple, una persona pot oferir una classe de 
francès a canvi de que algun veí se’n cuidi de la 
seva mascota mentre es troba fora.

La iniciativa va començar fa més de dos anys 
en el si d’una trobada sobre el voluntariat 
organitzada per l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac. Poc a poc i a bon pas s’han anat creant 
els fonaments pel sorgiment de persones 
altruistes amb ganes de col·laborar i de fer 
coses per al poble. L’encarregada de l’asses-
sorament i la formació de l’equip gestor ha 
estat  la Fundació Salut i Família, que ha 
promogut seus de Bancs del Temps a nivell 
internacional i que coordina els Bancs del 
Temps de tota Espanya.

Ara s’ha posat en marxa de forma més que ac-
tiva, gràcies a i l’impuls i aixopluc que se li ha 
proporcionat des de l’Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Caldes i a una subvenció 
de la Diputació de Barcelona que ha permès 
contractar un parell de persones a mitja jor-
nada per tal de donar l’empenta que l’entitat 
necessita per començar a funcionar. 

Malgrat aquest suport, l’Helena Gallardo re-
marca que “la finalitat del Banc del Temps, 
en cap cas pretén suplir les tasques dels pro-
fessionals, sinó que tracta de fer un intercanvi 
d’ajuts entre iguals i de potenciar la solidaritat 
entre les persones que viuen i conviuen en un 
mateix espai-poble”. “Ha de quedar clar que 
Serveis Socials i el Banc del Temps són recursos 
i entitats del tot independents, sense que això 
vulgui dir que no puguin col·laborar i ajudar-se 
mútuament si cal” ha afegit la responsable de 
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Des de principis d’agost, el Banc del Temps ha 
obert oficina a la planta baixa de l’Ajuntament 
(costat Església). L’horari d’atenció és dilluns, 
dimarts i dijous de 9 a 13 h i dimecres i diven-
dres de 16 a 18h. A més, tothom que estigui 
interessat pot contactar a l’e-mail: bdt@calde-
tes.cat o el telèfon: 93 791 04 77. 
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ESDEVENIMENTS/ESPORTS

El Club 
Patinatge 
Artístic destaca 
en el campionat 
d’Europa 
cadet-juvenil

Una final trepidant a la 19ª edició 
del Torneig de Futbol Sala

Més de 300 persones van omplir l’Església de 
Santa Maria per gaudir del Concert d’Estiu

40 cotxes clàssics es concentren 
a l’esplanada de Can Muntanyà

n “Extraordinari” i “inoblida-
ble” van ser les paraules que 
més es van poder escoltar 
entre els assistents al con-
cert d’estiu en benefici de la 
Fundació Clarós celebrat el 
passat diumenge 24 d’agost a 
la Parròquia de Santa Maria.

La soprano Mireia Casas va 
donar la benvinguda a tots 
els espectadors, fent una in-

n “Míticos” i “El Diario de Sofia i Sara” van quedar campions del 
Torneig de Futbol Sala, que es va disputar el passat divendres 29 
d’agost al vespre i va comptar amb una gran afluència de públic.

A la final benjamí-aleví s’enfrontaven: L’Equip de “El Diario de Sofia 
i Sara” amb “Caldes Boys”. L’Equip “El Diario de Sofia i Sara”, va 
donar la sorpresa en imposar-se per 7-4 a “Caldes Boys”, un equip 
físicament superior.

A la gran final de sèniors, “Míticos” va començar molt fort amb un 
parcial de 4-0, però la presència de Javi Rodríguez a l’equip “Chus-
ma 2.0”, va fer que s’anés igualant la trobada fins a un ajustadíssim 
5-4 a favor de “Míticos” que va defensar aquesta diferència fins al 
final. Des de l’Àrea d’Esports es vol agrair la presència de la Policia 
Local i de la Creu Roja i el bon comportament dels jugadors.

n Dues patinadores del Club de Patinatge Artístic de Caldes 
d’Estrac van aconseguir quedar entre les 10 primeres posi-
cions del Campionat d’Europa cadet-juvenil 2014 celebrat a 
Rence: L’Anna Rabassa, 8a plaça en categoria cadet, i la Carla 
Escrich, 7a en categoria juvenil lliure. Va ser al mes de juliol, 
quan la Real Federación Española de Patinaje va convocar  
les dues joves per formar part de la selecció espanyola i par-
ticipar en el campionat. 

n També a benefici de la Fundació Clarós, el passat dissab-
te 20 de setembre, l’Ajuntament va organitzar una trobada 
de vehicles clàssics que es van exhibir tot el matí a l’espla-
nada de Can Muntanyà. Durant l’acte també es va fer el 
lliurament d’un xec simbòlic amb els beneficis obtinguts 
en el Concert del Tricentenari i el Concert d’Estiu: un total 
de 3.098 euros.

troducció sobre la tasca  que 
desenvolupa la Fundació 
Clarós en la seva lluita con-
tra la sordesa profunda i les 
patologies de la veu, a més 
dels viatges sanitaris.

Tot seguit es va iniciar el con-
cert amb una interpretació 

impecable de les sopranos 
Mireia Casas, Montserrat 
Martí Caballé i el tenor Jordi 
Galan, acompanyats al piano 
per Andrea Álvarez. Amb un 
públic entregat els intèrprets 
van oferir 4 bisos que van po-
sar tothom dempeus.

L’Ajuntament i la Fundació 
agraeixen als patrocinadors: 
Club Nàutic El Balís, Gaes, 
GBI Serveis; els restaurants: 
Marola, Can Suñé, Hispania, 
El Jardí, La Quadra del Mar, 
Tête-à-Tête, Sotavent, Picco-
loso, El Taller; i altres enti-
tats: Grup Jaume Muntaner, 
Gramona, Abanik, Carpier, 
Catalana Occident, Pianos 
Catalunya, Capgrós, TV3, M1 
TV, Rac 105, Rac 1 i 3 Viles.
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BREUS

Persistir en els objectius, costi el que costi

GRUPS MUNICIPALS

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

Sovint ens entusiasmem amb un projecte, 
però a les primeres dificultats ens desani-
mem, i estem temptats de deixar-ho córrer 

tot, amb aquell típic pensament que tots hem expressat alguna 
vegada: “no hi ha res a fer!”. I és cert: hi ha vegades que les cir-
cumstàncies ens superen. Persones, grups, lobbies, etc. s’oposen al 
nostre objectiu i fan d’aquesta lluita la seva raó d’ésser, no impor-
ta amb quins mitjans. I ens sentim maltractats. 

D’altra banda, hem de reconèixer que totes les coses que valen la 
pena costen. Com més valen la pena, més costen: ens demanen 
disciplina, esforç, sí, però també de vegades toca aguantar arbitra-
rietats, incomprensions, injustícies, impertinències... alguns cops, 
fins i tot insults, calúmnies o sortides de to poc afortunades.

Com superar tot això? Cal tenir força interior i convicció en les 
nostres raons i en els nostres valors, per tal de seguir endavant. 
Quan estem segurs del que volem i del camí a seguir, aquest con-
venciment ens dóna la força per continuar. Aturar-nos i mirar les 
coses de lluny, amb perspectiva, també ens ajuda a veure la impor-
tància real de cada situació i així sospesar fins a quin punt aquesta 
mereix que ens en preocupem i li dediquem la nostra atenció. De 
fet, molt sovint no fer-ne cas és la millor decisió.

Només persistint en l’esforç, deixant al marge odis i malvolences, 
mantenint la vista i els passos en aquest futur il·lusionant que vo-
lem conquerir, només així és com arribarem a aconseguir les nos-
tres fites. Persistim, Caldes!!

Limónov.  Emmanuel Carrère.
Barcelona: Anagrama, 2013.

Aquesta novel·la biogràfi-
ca o biografia novel·lada 
reconstrueix la vida d’un 
personatge real que sem-
bla sortit de la ficció i que 
permet a l’autor traçar un 
contundent retrat a la Rús-
sia dels darrers cinquanta 
anys. Poeta i busca-raons en 
la seva joventut, Limónov 
freqüentà els cercles clan-
destins de la dissidència a 
la Unió Soviètica, es veiè 
obligat a exiliar-se i aterrà a 
Nova York, on va viure com 
un vagabund, fou majordom 
d’un milionari i va escriure 

novel·les autobiogràfiques. Marxà a París i allà aconseguí no-
torietat pública amb una escandalosa novel·la. D’allà passà als 
Balcans i després tornà a la Rússia post-comunista per fundar 
un partit nacional bolxevic que va ser prohibit.

Emmanuel Carrère (París, 1957) està considerat un dels millors 
novel·listes francesos contemporanis. Amb aquest llibre va ob-
tenir el premi Prix des Prix de 2011, que s’escull entre les obres 
guanyadores dels vuit premis literaris més importants de França.

La llegenda de la Dona d’Aigua 
ha pres vida aquest estiu
n La Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme difon i promocio-
na la llegenda. Una Dona d’Aigua recorre la vila interactuant amb els 
vianants, locals i visitants.

Qui l’ha vist no s’ha quedat indiferent. El diumenge 24 d’agost cap a 
les 19:30h una jove caminava pel passeig dels Anglesos preguntant 
als vianants si havien vist la Dona d’Aigua o si coneixien la llegenda. 
La jove portava un vestit blanc i una vareta amb una estrella a la 
punta amb la que sorprenia a grans i petits que es deixaven endur 
per la seva curiositat.  I és que la llegenda és ben interessant. 

Per això tothom qui es va acostar a Caldes d’Estrac, entre la Riera i el 
passeig dels Anglesos, els dissabtes 30 d’agost, dissabte 6 de setembre 
i divendres 12 de setembre al vespre i va preguntar per la Dona d’Aigua,  
va poder  esbrinar quina és la llegenda que hi ha al darrere.
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CULTURA

n Ni més ni menys que 50 artistes cata-
lans de renom han acceptat la invitació 
que els hi ha formulat l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i pintaran la seva particu-
lar versió del fragment que se’ls hi ha ad-
judicat del quadre “Onze de Setembre” 
d’Antoni Estruch que immortalitza la cai-
guda del conseller en cap Rafael Casanova 
al setge de Barcelona, durant la Guerra de 
Successió.

Aquest quadre va ser pintat el 1907 i es va 
mostrar en públic per primera vegada a la 
Sala Parès el 1909. Es tracta d’una de les 
poques obres catalanes que fan referèn-
cia als successos de 1714 i actualment s’ha 
convertit en icona dels actes del Tricen-
tenari. El seu autor, Antoni Estruch, va ser 
un destacat pintor historicista originari de 
Sabadell, i de la seva obra també en des-
taca l’obra “Corpus de Sang”.

A partir doncs d’aquesta obra, l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac, sota la direcció 
dels comissaris Pim Colomer i Sol Mus-
sons, organitzarà l’exposició del resultat de 
l’experiència que portarà  el nom de “Vi-

50 artistes de primera línia pintaran fragments 
del quadre “Onze de Setembre” d’Antoni Estruch
El resultat s’exposarà a Caldes com a cloenda dels actes del Tricentenari

sió fragmentada”. Serà  una exposició que 
condensarà 50 mirades diferents, pròpies, 
personals i lliures sobre l’obra original. 

El quadre resultant tindrà les mateixes 
mides que l’original, és a dir, 2,50 x 4 m i 
s’exposarà el pròxim 18 d’octubre a Caldes 
d’Estrac. Les cinquanta obres es muntaran 
en cinc fileres de deu columnes. Cada ar-
tista disposarà de 46 x 38 cm d’espai per 
treballar el segment que li correspon. 

Segons afirma Elisabeth Segura, regido-
ra de Cultura de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Sol Mussons, coordinadora de 
Cultura i comissària de l’exposició: “S’ha 
preparat una selecció d’artistes catalans 
reconeguts per la seva trajectòria i el seu 
llarg currículum d’exposicions en galeries 
d’art. És en aquest equilibri d’excel·lència 
en el que es basa l’èxit d’aquesta instal-
lació, un artista mal triat, hagués suposat 
que els altres retiressin la seva obra”.

Estigues al dia de totes les novetats de Caldes, segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook: www.facebook.com/ajcaldetes
Twitter: @ajcaldetes

Instagram: @ajcaldetes
Les nostres etiquetes són #caldesdestrac #caldetes
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL  MES D’OCTUBRE DE 2014

2Dijous 

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per a la gent gran
Organitza: Serveis Socials 

1/4 de 9 vespre, a Can 
Muntanyà
XXIII TaLLER DE BonsaIs
XXIII edició del taller de 
Bonsais que es farà del 2 
d’octubre al 18 de juny del 
2014. El taller comptarà amb 
la col·laboració de Quico 
Jordán i Joan Puig i es farà a 
Can Muntanyà cada dijous de 
20:15h a 22h. 
El preu de les inscripcions és 
de 50 €. 
Més informació:
Aurelia 609 31 85 29
J.Puig 616 23 90 18
Organitza: Amics del Bonsai 
de Caldes d’Estrac amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac
        

3 Divendres

6 h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
HoRa DEL ConTE
a càrrec de Mon Mas
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

6Dilluns 

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per la gent gran
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma. Hi han 
places disponibles.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

7Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
TaLLER DE La MEMòRIa a 
TRavés DEL joC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboaració amb Art i Joc

8 Dimecres

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

9 Dijous

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per a la gent gran
Organitza: Serveis Socials 

12 Diumenge

10 h matí, a l’Esplanada Can 
Muntanyà
3a FIRa anIMaL naTuRaL
Durant tot el dia es faran 
activitats obertes a tothom: 
des d’un taller infantil, a un 
taller de productes naturals, 
fins i tot una desfilada de 
gossos en adopció
Organitza: A.P.U.A.D amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

13 Dilluns

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per la gent gran
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

14  Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
TaLLER DE La MEMòRIa a 
TRavés DEL joC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboaració amb Art i Joc

15 Dimecres

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

16 Dijous

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per la gent gran
Organitza: Serveis Socials

17 Divendres
 

6 h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
ConTECLuB: ELs ConTEs 
CLàssICs
Explicar o llegir una història 
és una activitat que ajuda 
a millorar la relació entre 
pares i fills, estimula el plaer 
d’escoltar, d’imaginar i crear, 
desenvolupa el gust per 
aprendre i les competències 
lingüístiques, alhora que 
esdevé la base per poder 
establir una relació constant 
entre el món que envolta el 
nen i el seu propi món interior 
que haurà d’anar creixent al 
llarg de la seva vida.
Per això la biblioteca ha volgut 
crear el ConteClub, un espai de 
lectura dedicat als nens i a les 
seves famílies per tal d’establir 
un vincle afectiu al voltant del 
llibre.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

18  Dissabte

9 h matí, al Pavelló Poliesportiu 
Municipal
Campionat de Patinatge artístic
6è TRoFEu vILa DE CaLDEs
El campionat se celebra els 
dies 18 i 19 d’octubre, tant per 
iniciació com per categories.
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic de Caldes en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

11 h matí, a la Biblioteca Can 
Milans
Trobada del Club de lectura
“L’HoME DE La MaLETa”, DE 
RaMon soLsona
La trobada del club comptarà 
amb la presència de l’autor del 
llibre, Ramon Solsona
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

19 Diumenge

9 h matí, al Pavelló Poliesportiu 
Municipal
Campionat de Patinatge artístic
6è TRoFEu vILa DE CaLDEs
El campionat se celebra els 
dies 18 i 19 d’octubre, tant per 
iniciació com per categories.
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic de Caldes en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

20 Dilluns

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per la gent gran
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

21  Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
TaLLER DE La MEMòRIa a 
TRavés DEL joC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboaració amb Art i Joc

22 Dimecres

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

23 Dijous

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per la gent gran
Organitza: Serveis Socials 

24 Divendres
 

6 h tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
Hora del Conte
“ConTEs quE Fan 
MooooLTa PoooR”
a CàRREC DE CaRLEs aLCoy
Vine a esgarrifar-te per 
Halloween amb els millors 
contes de por... T’hi atreveixes?
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

27 Dilluns

11 h matí, al parc de l’hort del 
rector
EsPaI LúDIC
Activitat per la gent gran
Organitza: Serveis Socials

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials

28  Dimarts

10 h matí, al Casal d’avis- 
Agrupació de Pensionistes 3ª 
Edat
TaLLER DE La MEMòRIa a 
TRavés DEL joC
Taller per a gent gran
Durada: de 10 a 12h
L’entitat “Art i Joc” fa un taller 
sobre la memòria com a eina 
estimulativa
Organitza: Serveis Socials en 
col·laboaració amb Art i Joc

29 Dimecres

6 h tarda, a La Fabriqueta
CuRs D’InICIaCIó aL CaTaLà
Curs de català per aquells que 
s’inicien a l’idioma.
Durada: 18:00 a 20:30h
Organitza: Serveis Socials
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