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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.

Ha arribat la tardor i per tant, s’ha acabat l’excepcionalitat a la vida local que mar-
quen els mesos estiuencs. Torna la rutina del curs escolar i la dels veïns i veïnes que 
viuen a Caldes tot l’any. L’estiu, amb tot el seu calendari d’activitats de tota mena, 
deixa un reguitzell de sensacions, segons la percepció de cadascú, però que des de 
l’Ajuntament valorem de forma positiva en el seu conjunt, si bé també creiem que cal 
repassar-les i analitzar-les  per treure’n les necessàries conclusions de cara el futur.

A les pàgines següents trobareu el resum de les més recents i veureu com a més de 
les notícies referides a la gestió municipal, una bona part del protagonisme se l’em-
porta la Festa Major, la Diada i les eleccions al Parlament del passat 27 de setembre. 
Uns actes que han enregistrat notable participació popular i una gran implicació de 
clubs, entitats i associacions que les han fet possible i en el cas del 27S en la més alta 
participació mai registrada en unes eleccions a Caldes. 

Com he dit abans, les sensacions segur han estat diverses. No em correspon fer-ho 
sol, ni és aquest l’àmbit adequat, però no em sembla gens aventurat dir que potser 
cal una reflexió col·lectiva sobre tot aquest calendari d’activitats que ens oferim els 
uns als altres, i sobre quin és el seu format més adequat o sobre quin és el model de 
Festa Major que volem, per exemple. Sempre és difícil encertar en totes les decisi-
ons, però segur que si les prenem entre tots, les possibilitats d’èxit s’incrementen. 
Estic segur que el marc del Consell de Participació de Cultura i Festes que des de 
l’Ajuntament estem començant a posar en marxa de nou, ens pot ajudar si som ca-
paços de aplegar-nos tots, parlar-ne i decidir en conseqüència.

Sobre les eleccions la cosa està clara perquè en aquest cas la veu del poble s’ha 
expressat lliurement mitjançant el seu vot. I en aquest sentit, deixant al marge per 
un moment el resultat al conjunt del país, el cert és que ha quedat molt clarament 
definida quina és la voluntat majoritària dels caldencs i caldenques. Més del 60% 
s’ha expressat a favor de que Catalunya esdevingui un estat i això farà que des de 
l’Ajuntament s’actuï en conseqüència en allò que sigui de la seva competència. Des 
del respecte total a totes les altres opcions polítiques, però també d’acord amb la 
voluntat majoritària expressada a les urnes. Ni més ni menys del que ha de ser en una 
societat democràtica i lliure com la nostra.

Deia al començar que ara torna la rutina del curs i la vida quotidiana del poble. En 
els cas de l’Ajuntament, això vol dir que després del parèntesi estiuenc, a més de la 
gestió del dia a dia, ara també arriba l’hora del treball a la sala de màquines per a 
que tot arribi a bon port. En les pròximes setmanes començarem a perfilar el que 
haurà de ser el nostre full de ruta, el del pressupost municipal per al 2016, que for-
çosament necessitarà de la participació i implicació dels grups municipals. Des del 
Govern farem tot el possible –i més– per posar-nos d’acord, procurant que el diàleg i 
la comprensió imperin a les converses i negociacions que ja s’han iniciat. No tots po-
drem incloure-hi tot el que voldríem, perquè les possibilitats del nostre Ajuntament 
són limitades, però segur que entre tots sabrem trobar la manera d’oferir als nostres 
conciutadans els millors serveis i les millors atencions possibles. És el que s’espera de 
nosaltres, del seus representants i és el que ens proposem portar a terme. Vagi per 
endavant la nostra gratitud. 

Per acabar, només dues ratlles per recordar-vos que les portes de l’Ajuntament res-
ten obertes per a qualsevol consulta o preocupació que puguem resoldre. Des del 
Govern Municipal però també des dels altres grups restem a la vostra disposició per 
al que calgui i, en el cas concret dels Consells de Participació Ciutadana i la redacció 
definitiva del POUM, us demanem la màxima implicació perquè només així ens en 
sortirem bé tots plegats. Moltes gràcies.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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un excel·lent a la qualitat 
de l’aigua de les platges 

n Les aigües de bany de Caldes, tant a la 
platja del Kalima com a la platja dels Tres 
Micos, han obtingut la màxima puntua-
ció en els controls temporals que efec-
tua l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’entitat realitza cada any, des de l’1 de 
juny fins al 24 de setembre, el Programa 
de vigilància i informació de l’estat de les 
zones de bany a Catalunya amb l’objectiu 

de vetllar per la qualitat de les aigües de 
bany i facilitar els resultats a la ciutadania.

El programa consisteix en una sèrie de con-
trols analítics on es mesuren els indicadors 
microbiològics Escherichia coli i Entero-
cocs intestinals. En casos d’afectació a la 
qualitat, s’investiguen les possibles causes 
i s’efectuen controls fins comprovar que la 
qualitat de l’aigua s’ha restablert.

Caldes present a 
termatalia 2015
La fira celebrada entre el 24 i el 26 de setembre va atreure 
més de 10.800 visitants

n La Fira Internacional del Turisme Termal ha conclòs amb 
un èxit rotund de participació: més de 10.800 empresaris 
i professionals del sector han anat a la fira que reunia més 
de 280 expositors, entre ells el Consorci de Viles Termals 
de Catalunya, i concretament el municipi de Caldes d’Estrac.

Es tractava de la 15a edició de la fira que enguany s’ha ce-
lebrat a Ourense, i on han intervingut 39 països diferents 
d’arreu del món, possibilitant l’intercanvi d’experiències i 
l’enriquiment a l’hora d’adquirir eines per atreure un perfil 
de turista cada cop més definit i que ja suposa una part im-
portant dels ingressos en el sector de serveis: el turisme de 
benestar i salut.

En aquest sentit el municipi de Caldes d’Estrac ha estat posat 
com a exemple i model a seguir dins de la fira, per la seva sin-
gularitat com a vila termal i com a impulsor pioner d’aquest 
tipus d’oferta. Finalitzada la fira, s’espera la creació de noves 
sinergies entre tots els participants que impulsin la ja cone-
guda “Cultura de l’aigua”.

Actualment hi ha 250 zones de bany 
costaneres i 13 zones de bany interior de 
Catalunya que es controlen mitjançant 
aquest programa. El 2015 els resultats 
han estat positius: el 92% de les zones 
ha obtingut la classificació d’excel·lent i 
un 7,6% ha estat classificada com a bona, 
mentre que el 0,4% restant està pendent 
de qualificar.

MEDI AMBIENT
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ELECCIONs PARLAMENT 2015

Junts pEL sÍ guanya clarament 
amb un 52,98% dels vots

Resultats a Catalunya

Junts pel Sí
62 escons

C’s
25 escons

PSC
16 escons

CSQP
11 escons

PP
11 escons

CUP
10 escons

estat fantàstic el nivell de participació 
que ens ha donat un percentatge que legi-
tima el resultat. Queda clar que hi ha una 
majoria independentista”.  

Per a Joan Baró, cap de llista del PSC  
“s’ha vist clar el ressorgir de les noves for-

ces polítiques. Caldes ha expressat el que 
volia”. Baró ha destacat el fet que el PSC 
s’ha mantingut com a segona força políti-
ca “ hem fet una campanya el més lògica 
possible, tot i que ja se sabia que Junts pel 
Sí obtindria molts vots”.

PACMA
0,38% - 6 vots

Recortes 
cero - verds

0,19% - 3 vots

Nuls (6 vots) i 
blancs (6 vots)

JUNtS Pel Sí
52,98% - 825 vots

PSC
11,17%

174 vots C’s
10,72%

167 vots CUP
8,54%

133 vots

PP
5,84% - 91 vots

CSQP
5,58% - 87 vots

Unió 3,79% - 59 votsResultats
Caldes d’estrac

n JuNTs PEL sí ha resultat la força gua-
nyadora a Caldes amb un total de 825 vots 
(un 52,98%). En segon lloc ha quedat el 
PsC amb 174 vots (un 11,17%), mentre que 
Ciutadans ha esdevingut la tercera força 
amb 167 vots (un 10,72%).

Al darrera se situen la CuP amb 133 vots 
(8,54%), el PP amb 91 vots (5,84%) Cata-
lunya sí que es pot amb 87 vots (5,58%), 
unió amb 59 vots (3,79%), PACMA amb 6 
vots (0,38%) i Recortes cero-verds amb 
3 vots (0.19%). Hi ha hagut 6 vots nuls i 6 
vots en blanc.

Cal destacar l’alta participació ja que en 
total s’han emès 1.557 vots, que suposa un 
78’24% de participació, set punts per so-
bre de les darreres eleccions al Parlament 
de Catalunya, que van tenir una participa-
ció del 71,28% amb 1.405 vots emesos.

Els tres caps de llista dels grups munici-
pals han valorat positivament la participa-
ció. Segons Joaquim Arnó, l’actual alcalde 
de Caldes, a més de l’excepcional parti-
cipació ciutadana, cal destacar la victòria 
contundent i amb diferència de les op-
cions independentistes que sumen molt 
més de la meitat dels vots emesos “Ja ho 
vam dir el dia de la constitució de l’Ajun-
tament i avui, a la vista dels resultats, ho 
reitero, l’Ajuntament que presideixo està 
compromès amb el procés i a disposició 
del que determini el Parlament sorgit de 
les votacions d’avui” ha dit Arnó.

Per la seva banda, Rosa Pou, cap de llista 
d’ERC, ha subratllat especialment l’excep-
cional participació de les eleccions “Ha 

Més del 60% dels votants es 
decanten per la independència
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ACTuALITAT

n Crear una oferta d’oci atrac-
tiva que resulti competitiva en 
el mercat i que a més arreli el tu-
risme relacionat amb l’aigua ter-
mal durant tot l’any. Aquesta és 
la idea subjacent al projecte di-
namitzador del turisme termal 
de Caldes, a més de crear una 
marca, la de Caldes Vila Ter-
mal a nivell internacional que 
englobi tots els beneficis asso-
ciats al termalisme. D’aquesta 
manera Caldes d’Estrac esdevin-
drà la prova pilot que marcarà 
el futur de la consolidació de la 
marca Catalunya Termal.

Després de realitzar un estudi 
sobre la situació actual, es van 
definir els punts a millorar dins 
el turisme termal de Caldes, 
com la marcada estacionalitat 
de la demanda, la necessitat 
d’incrementar l’oferta de pro-
postes turístiques atractives i 
competitives, i la creació de si-
nergies de gestió entre els dife-
rents agents del sector.
Davant aquesta situació, des de 
l’Ajuntament es va crear un full 
de ruta plantejant diferents ac-
tuacions amb les que arribar a 
l’objectiu abans esmentat. D’en-
tre totes elles, el projecte estre-
lla és el de la creació d’un espai 
d’aigua, és a dir, un espai lúdic 
educatiu que introduirà els visi-
tants a les propietats termals de 
l’aigua. Concretament, es trac-
ta de desenvolupar un sistema 
termoelèctric de recuperació 
d’energia a partir del broll natu-
ral de l’aigua termal. Una prova 
pilot demostrativa del sistema 
termoelèctric, ja que amb l’ener-
gia generada es faran funcionar 
dispositius elèctrics de baixa po-
tència. La instal·lació estarà pen-
sada com una atracció turística 
més a banda del propi naixement 

En marxa el pla de 
dinamització del 
turisme termal
La Generalitat de Catalunya atorga una 
subvenció d’uns 390.000 euros per desenvolupar 
les diferents fases del projecte

del broll d’aigua. D’altra banda, es  
tracta d’un model que es podria 
importar a altres viles termals o 
qualsevol indústria interessada. 
La realització d’aquesta obra 
permetrà a més a més, la im-
permeabilització i l’adequa-
ció del brollador, que té més 
de 150 anys i en el qual s’ha de-
tectat certes filtracions. Amb 
la intervenció es recuperarà el 
25% de l’aigua que es perd.

Una altra de les actuacions des-
tacades és el desenvolupament 
d’un pla de senyalització turís-
tica integral que inclou la se-

nyalització urbana, però també 
la de les Aigües Termals, del Pa-
trimoni, dels Itineraris Turístics i 
del Parc Can Muntanyà. Aquest 
darrer amb un recorregut inte-
rior diferenciant els tipus d’am-
bients com la pineda o l’alzinar. 
A més, s’inclou en aquest punt 
els tòtems, cartelleres i plaques 
per destacar els establiments de 
restauració, pernoctació i llocs 
d’interès.

Tenint en compte la importància 
d’estar present en les noves tec-
nologies, una altra de les grans 
actuacions serà la del desenvolu-

pament d’aplicacions intel·ligents 
per descobrir Caldes d’Estrac. 
Aquest punt fa referència a l’ela-
boració d’una guia multimèdia 
de promoció que acompanyi 
els visitants en dues rutes di-
ferents. L’aplicació disposarà 
d’una important simplicitat de 
navegació, posicionament GPS, 
actualització de continguts i 
serà apta per a tauletes i smart 
phones. A més, la implantació 
del sistema permetrà conèixer 
el volum de persones que ac-
cedeixen als serveis i amb quina 
freqüència, cosa que permetrà 
adaptar l’oferta a la demanda. 

Altres actuacions que contem-
pla el pla és el desenvolupament 
d’un plantejament conjunt de 
les rutes actuals amb nous 
recorreguts del municipi, com-
plementats amb la seva vessant 
històrica i endreçats per la seva 
temàtica. També s’ha proposat 
la recuperació de la Riera com a 
itinerari turístic. 

Finalment, cal destacar la recu-
peració i millora del passeig 
Marítim, treballs que es van 
iniciar el passat febrer del 2015, 
juntament amb el desenvolu-
pament d’un enllumenat intel-
ligent que representaria la con-
tinuació de la feina que es porta 
fent des del 2008. 

Cal destacar també que el pla 
de dinamització inclou la realit-
zació del projecte de l’amfitea-
tre que estaria ubicat al parc de 
la Pineda, com a atractiu turístic. 

El pla de dinamització es durà 
a terme gràcies al suport de la 
Generalitat de Catalunya que, 
després de realitzar un estudi de 
viabilitat, el passat mes de maig 
va atorgar una subvenció de 
391.653,10 euros a l’Ajuntament.
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Uns 300 alumnes de Caldes s’incorporen a les classes en una jornada marcada per la normalitat

Il·lusió pel nou curs que comença
EDuCACIÓ

n Com ja és habitual, els més petits han 
estat els primers a iniciar el curs. L’Esco-
la bressol de Caldes va obrir les portes 
el 7 i 9 de setembre al matí per facili-
tar el primer període d’adaptació. En-
guany l’Escola bressol acull un total de 
17 alumnes: deu a la classe dels dofins i 
set a la dels popets. Segons explica Re-
mei Monge, directora de l’Escola, hi ha 
12 alumnes nous i cinc que es mantenen 
de l’any passat.

A l’Escola sagrada Família, són 185 els 
infants que s’han matriculat per al curs 
escolar 2015-2016. D’aquests, 58 perta-
nyen al cicle infantil i 127 a primària. Per 
a la directora, Natalia Millán, el primer 
dia de curs ha estat un dia especial. A 
les nou del matí, l’equip de professors 
ha donat la benvinguda als alumnes sota 
el lema “Comença l’Aventura”, una tro-
bada engrescadora que ha comptat amb 
la presència de l’alcalde Joaquim Arnó. 

Aprenent a ser pares
El dissabte 26 de setembre van començar els 
tallers de parentalitat a càrrec de Lluís Vilalta

n “Com motivar els fills?”, aquesta pregunta va ser l’eix verte-
brador de la primera de les deu sessions que conformaran el Taller 
de Parentalitat a càrrec del psicòleg, especialista en teràpia famili-
ar sistèmica i coaching sistèmic Lluís Vilalta. La primera trobada, 
celebrada a l’equipament de la Fabriqueta estava oberta a tots els 
pares interessats a obtenir noves eines per fer front a l’educació 
dels seus fills, i va comptar amb un nombre important d’assistents.

El Taller de Parentalitat s’ha engegat gràcies a un conveni entre Cal-
des d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt i estarà conformat per deu 
sessions mensuals que es faran al llarg de tot el curs i que s’aniran 
alternant entre Caldes i sant Vicenç de Montalt. Les sessions de 
Caldes es faran a la Fabriqueta i les de Sant Vicenç de Montalt al 
Centre cívic. L’assistència és lliure i cada sessió està pensada de for-
ma independent a les altres, de manera que si no es pot assistir a 
totes no es perd el fil del taller global.

Segons Vilalta, l’objectiu del taller és crear un espai de reflexió on 
flueixi l’intercanvi d’experiències, de manera que tots els assistents 

puguin enriquir-se amb nous punts de vista i noves alternatives a 
l’hora d’afrontar qualsevol dels reptes que suposa l’educació. “No 
es tracta de donar respostes tancades, sinó de fer bones preguntes”. 
Per a Vilalta, l’autèntica fita del taller és aconseguir dotar els pares 
d’eines i recursos de manera que per sí mateixos puguin trobar la so-
lució adequada a la seva relació amb els fills. Per aconseguir-ho, du-
rant el taller es faran diferents tipus de dinàmiques en un clima de 
confiança que ha de permetre la participació de tots els assistents.

Si la primera sessió està orientada a la motivació dels fills, les se-
güents estaran enfocades a la comunicació afectiva, l’adolescència i 
l’art de negociar a l’hora de resoldre conflictes. Es poden consultar 
les dates i els temes al web www.caldetes.cat.

“Volem que estudiants i professors tin-
guin una primera presa de contacte, es 
coneguin i es presentin abans d’iniciar el 
curs”, ha explicat Millán. Per això, si du-
rant les primeres hores s’han fet les pre-

sentacions, durant la tarda s’han realitzat 
jocs cooperatius. “Una manera de co-
mençar el curs amb ganes i il·lusió, tant 
per al professorat com per als alumnes”.
A l’INs de sant Vicenç la novetat ha es-
tat l’estrena de les noves instal·lacions de 
l’institut. Així, les primeres hores s’han 
dedicat a fer una visita per l’edifici que 
encara no ha estat inaugurat de forma 
oficial. Segons el director, Enric Torres, 
són 106 els alumnes que s’han incorporat 
avui a les classes i la jornada ha transcor-
regut amb la normalitat i expectatives 
que genera l’inici d’un nou curs.
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EDuCACIÓ

n Continuant la línia de tre-
ball que permeti fer accessible 
l’educació a tots els infants, 
l’Àrea d’Ensenyament ha 
tramitat i aprovat una sèrie 
d’ajuts escolars. Després del 
període de presentació de 
sol·licituds i de fer el barem 
dels expedients, en base a la 
convocatòria municipal dels 
ajuts escolars municipals per 
al curs 2015-2016, l’Àrea d’En-
senyament ha aprovat  l’ator-
gament de diversos ajuts in-
dividuals als infants i joves 
de Caldes que, degut a la seva 
situació familiar, econòmica i 
social podien requerir-los.

L’Àrea d’Ensenyament promociona la 
igualtat d’oportunitats entre tots els infants
S’aproven els ajuts 
escolars municipals per 
al pròxim curs escolar

n Els mesos de juny, juliol i 
agost han estat claus per al 
desenvolupament del projec-
te “Fent Camins”. Una iniciativa 
que té com a objectiu fomen-
tar l’ocupació entre els joves 
i potenciar un dels espais més 
emblemàtics de Caldes: el 
parc de Can Muntanyà.

Durant els tres mesos d’estiu, 
juny, juliol i agost, vuit joves 
del municipi han tingut l’opor-
tunitat d’assistir a una forma-
ció específica en l’àmbit de 
la jardineria. L’aprenentatge 
de l’ofici s’ha realitzat mitjan-
çant classes teòriques i pràcti-
ques impartides durant quatre 
hores, dos cops a la setmana.

Les classes teòriques s’han re-
alitzat a l’Espai Jove, mentre 

“Fent Camins” supera amb 
èxit la primera fase formativa
El projecte d’aprenentatge-servei culminarà 
amb la contractació de dos joves

que les pràctiques s’han exe-
cutat al parc de Can Munta-
nyà, sempre dirigides i coordi-
nades per un mestre en l’ofici 
de l’horticultura.   

D’altra banda, l’aprenentatge 
s’ha complementat amb una 

sortida al Mercat de les Flors 
i Plantes de Vilassar on els 
alumnes han pogut conèixer el 
comerç de primera mà. A més, 
també s’han realitzat dues ses-
sions de formació i orientació 
laboral enfocades a l’ofici de 

la jardineria (des de la presen-
tació del currículum vitae, a la 
creació d’una cooperativa).

Durant els pròxims mesos 
el projecte encararà la se-
gona fase, que consisteix en 
la contractació de dos joves 
durant dos mesos, deu hores 
a la setmana, acomplint així 
l’objectiu d’una inserció real 
dels estudiants.

Es tracta del segon any que es 
porta a terme aquest projecte 
impulsat des de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac amb el su-
port  de la Diputació de Bar-
celona i la Generalitat de Ca-
talunya. El 2014 el programa va 
culminar exitosament i aquest 
any s’espera que s’obtinguin els 
mateixos resultats.

Pel que fa als ajuts municipals 
per a l’assistència a casals i 
campus d’estiu: de les 20 sol-
licituds presentades, 15 infants 
han pogut assistir als casals – 
campus d’estiu del municipi, 

amb un suport municipal que 
ascendeix a l’import total de 
1.061,40€.
Respecte als ajuts munici-
pals de llibres i material 
escolar: es van presentar 80 
sol·licituds individuals, de les 
quals 69 han estat aprovades 
durant el mes de juliol amb el 
suport municipal per a aquest 
concepte. En aquest sentit, 
l’Àrea d’Ensenyament ha do-
nat suport econòmic per un 
valor total de 6.222,99€, re-
partits en els diversos centres 
escolars que tot seguit es re-
lacionen: Escola Sagrada Fa-
mília (2.085,00€), Institut Es-
teve Albert (3.446,74€), Escola 
i AMPA Sant Jordi (448,20€), 
Escola Pia, Calella (127,50€), 
altres (115,55€). Durant el mes 

de setembre es va fer un se-
gon atorgament de 292€.

Durant el mes de setembre 
s’ha aprovat també l’atorga-
ment d’ajuts individuals de 
suport a les activitats escolars 
de l’ESO per al curs 2015-2016. 
L’Àrea d’Ensenyament ha  do-
nat suport econòmic per un 
valor total de 1.655€, repartits 
en els centres d’educació: Ins-
titut Esteve Albert, 1.333€, i Es-
cola Pia de Calella, 322€.

Manca en aquests moments 
rebre resposta del Departa-
ment d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Mares-
me sobre els ajuts individuals 
de menjador escolar, dels 
quals se’n van presentar 54 
sol·licituds.
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TuRIsME I PROMOCIÓ

n L’ampliació dels horaris de l’oficina 
de turisme que enlloc d’obrir només els 
mesos de juliol a setembre va estar ope-
rativa des de l’abril al setembre, ambdós 
mesos inclosos, ha suposat un increment 
significatiu del nombre de consultes i de 
dinamització de l’oferta de lleure i oci 
del municipi.  Aquesta ampliació d’hora-
ris és deguda al fet que l’oficina s’ha ad-
herit a la tercera categoria tal i com dicta 
la Generalitat.

Degut a l’ampliació d’horaris enguany 
l’Oficina de Turisme de Caldes ha duplicat 
la xifra de l’any passat. La majoria han estat 
presencials, tot i que destaca l’augment de 
les demandes telefòniques i de peticions 
d’informació a través del correu electrò-
nic. Segons l’informe de la temporada, els 
punts d’interès més sol·licitats han estat 
majoritàriament l’itinerari turístic i cultu-
ral, i  el recorregut pel nucli històric que 
ha suposat un 41% de les demandes. Cal 
destacar que en aquesta temporada s’ha 
implementat l’oferta de material en caste-
llà, anglès i francès pel que fa a l’itinerari 
turístic del nucli històric. Les exposicions 
del nou espai d’art situat a la Fabriqueta 
també han generat un 14% d’interès. El 25% 
restant ha quedat repartit entre Fundació 
Palau, el Balneari termal i el parc de Can 
Muntanyà.  Les platges han generat sobre-
tot consultes telefòniques. En aquest sen-
tit, s’ha creat un nou espai d’informació a 
la pàgina web explicant cada platja i ofe-
rint informació sobre el seu estat.

Segons les dades del programa del ges-
tor estadístic de l’Àrea de Turisme, la 
majoria de visitants, gairebé un 80%, 
són de procedència espanyola mentre 
que el turisme internacional represen-
ta un 20%. D’aquest, França és el pri-
mer país en nombre de visitants, seguit 
d’Alemanya. En menor nombre trobem 
altres nacionalitats com el Regne Unit, 
Itàlia, Bèlgica, Països Baixos, Suècia, Di-
namarca i Estats Units.

L’Oficina de turisme 
s’estrena com a oficina de 
tercera categoria i dobla 
el nombre de consultes
S’amplia amb èxit el període d’atenció al visitant d’abril a 
setembre i augmenten les pernoctacions respecte al 2014

Cal destacar que el 91% dels turistes 
que consten com a provinents de l’Es-
tat espanyol són de Catalunya, pel que 
es pot concloure que la majoria és tu-
risme de proximitat.

Pel que fa al tipus d’estada, més d’un 
50% són turistes de pas que no realit-
zen pernoctacions, mentre que els que 
s’allotgen prefereixen en primer lloc els 
hotels (un 39%), i altres (un 34%) s’allotgen 
a casa de familiars o segona residència. 
La novetat és el registre dels aparta-
ments turístics, que són triats per un 
23% de visitants. El motiu principal de 
visita al municipi és, per àmplia majoria, 
les vacances. Mentre que, en segon lloc, 
es troben els motius de viatge per veure 
la família, negocis, salut o cultura.

Pel que fa als grups d’edat, destaquen 
els visitants d’entre 35-65 anys, que re-
presenten un 82% del total. Els visitants  
viatgen en  parella (40%), en família (27%), 
i sols (23%). Només un 5% ho fa en grups.

Les dades de la gràfica de l’ocupació 
hotelera mostren que les pernocta-
cions han augmentat respecte l’any 
anterior. El mes d’agost obté l’ocupació  
més alta arribant a un 92 % (un 6% més 
que l’any anterior), seguit del mes de ju-
liol amb una ocupació del 79% (un 6% 
més que l’any anterior) i el mes de juny 
un 52% (representa un 5% més que l’any 
anterior), i setembre una mitjana de 54% 
(un 9% més que l’any anterior).  Abril i 
maig queden per sota del 50%. 

Noves sinergies amb el comerç, 
cultura, joventut i ocupació
Entre les accions de l’Àrea de Turisme 
destaca la col·laboració amb Munip, 
on s’ha creat un nou codi QR que va di-
recte a les activitats del municipi i a les 
promocions dels comerços. A més s’han 
fet postals i banners personalitzats que 
s’han penjat a les cartelleres municipals 
de turisme per fomentar la captura del 
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Caldes: punt de trobada 
per al turisme familiar
L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme estableix 
una col·laboració amb el web “Sortir amb nens”

n Difondre els atractius del municipi des d’un 
altre punt de vista: les sortides amb nens. Un 
objectiu que permetrà arribar al turisme fami-
liar tot dinamitzant el comerç i el sector dels 
serveis de la vila. És per això  que des de l’Àrea 
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
s’està treballant per la promoció d’activitats 
que puguin resultar atractives per a aquest 
tipus de públic, i en aquest sentit ja s’ha es-
tablert una col·laboració amb la web: www.
sortirambnens.com.

Es tracta d’una cooperació sense cap cost per 
a l’Ajuntament, a partir de la qual la platafor-
ma digital s’encarrega de fer la difusió de les 
activitats o excursions gratuïtes que es poden 

fer al municipi, com el reportatge que es va fer sobre el Parc de Can Muntanyà:  
“Un espai natural dins la vila”. 

Actualment, des de l’Àrea de Promoció es continua treballant per promocionar tam-
bé les sortides culturals dels Diumenges de la Fundació Palau i sortides d’Aigua 
Termal en família. De la mateixa manera, també s’han inclòs al web de turisme de 
l’Ajuntament propostes de sortides familiars en l’apartat  “Sortir amb la família”.

codi QR entre el visitants, acomplint així 
també l’objectiu de donar suport al 
comerç, ja que es dóna més visibilitat 
a les seves ofertes.

La implementació d’internet a l’Oficina 
de Turisme ha ajudat a complementar el 
servei de cultura que ofereix el munici-
pi, amb festivals com el de Poesia i + i el 
de Santa Florentina, on el servei d’in-
ternet per comprar i imprimir entra-
des va ser un èxit rotund. També es va 
posar al servei de la Festa Major un codi 
QR que permetia descarregar-se la pro-
gramació, i com no, la implicació amb 
la Festa Major a través del concurs de 
xarxes socials que han permès dotar de 
visibilitat totes les activitats.  Enguany 
els patrocinadors han estat comerços 
de nova obertura per tal de promocio-
nar-los a ells i a la vila.

La implicació de Turisme també ha estat 
destacada en la darrera Fira Internacional 
del Turisme Termal, que aquest any ha ar-
ribat a la 15a edició i s’ha celebrat del 23 
al 25 de setembre a Ourense. Caldes d’Es-
trac ha estat present mostrant la seva sin-
gular oferta i productes als més de 10.800 
visitants que han assistit de tot el món. 

D’altra banda també cal destacar la col-
laboració amb l’Àrea de Joventut con-
nectant el servei d’ocupació jove a tots 
els establiments turístics del municipi. 

Ben aviat es realitzarà conjuntament amb 
la Fundació Palau una sèrie de works-
hops a la taula de cultura de la Diputació 
de Barcelona que permetrà presentar la 
singular oferta de la Fundació davant dels 
professionals del turisme i les agències 
de viatge catalanes, per tal que aquestes 
puguin informar els seus clients i inclo-
guin la programació de les excursions i 
visites que s’organitzen periòdicament. 
L’objectiu és dur a terme la promoció 
cultural del municipi i “desestacionalit-
zar” la demanda de turisme.

Ajuntament de
Caldes d’Estrac
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FEsTA MAJOR

La Festa Major torna a omplir els carrers de Caldes
La implicació de les entitats fa possible que se celebrin activitats per a tothom

n Després d’obrir boca amb els actes 
previs on la sardinada, les havaneres i 
la festa de la Dormida van ser els actes 
estrella, juntament amb l’obra de teatre 
“Llibràlegs”, representada a la Bibliote-
ca Can Milans, el cap de setmana prin-
cipal de Festa Major es va iniciar, com 
ja ve sent habitual, amb el brindis de 
Festa Major. Com l’any passat, l’amena-
ça de pluja va ser-hi present i per això 
aquest 2015 l’acte es va realitzar a la Sala 
Cultural de l’Ajuntament. Vador Lladó, 
periodista a RAC 105, va ser el convidat 
especial d’aquest any i en el seu par-
lament va expressar el seu agraïment i 
il·lusió per pertànyer a Caldes. Ramon 
Maria salvà va ser el pregoner oficial 
de la Festa. L’antic veí del carrer Sant Jo-
sep va explicar la història del carrer en-
trellaçant les seves pròpies vivències en 
un discurs emotiu. Van ser les paraules 
de l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, 
convidant tots els presents a gaudir de 
la festa i els agraïments de Núria ser-
ra, membre de l’entitat Arrels Cultura, 
les que van posar punt i final al brindis 
deixant pas al dring de les copes i les 
felicitacions.

La nit va continuar al carrer Sant Josep, 
on es van preparar les taules per cele-
brar el sopar popular de Festa Major, 
al qual cada veí va portar les seves es-
pecialitats culinàries i on es van poder 

10



FEsTA MAJOR

La Festa Major torna a omplir els carrers de Caldes
veure autèntics plats de degustació. Tot 
i que la predicció del temps va fer que 
s’anul·lés l’actuació del DJ, els mateixos 
veïns del carrer es van encarregar que 
no faltés ni la música per a l’ocasió, ni 
el ball que va durar fins ben entrada la 
matinada.

Dissabte al matí, grans i petits van lliu-
rar una guerra de xeringues a la plaça 
de la Vila que es va completar amb una 
escumada de colors i una forta ruixada. 
A la tarda els protagonistes van ser la 
Colla de geganters i grallers de Caldes 
d’Estrac i les colles convidades de Ta-
radell, Llavaneres, Teià, Sant Pol, Santa 
Maria de Palautordera, Arenys de Munt, 
Premià de Mar, Dosrius i Sant Pere de 
Vilamajor. La nit es va dedicar a la mú-
sica amb un ball de gala i el concert 
de Festa Major a càrrec de l’orquestra 
Costa Brava.

Diumenge al matí va estar dedicat als 
esports. Mentre que a la platja de les 
Barques la Creu Roja celebrava la Gim-
cana solidària, on es va poder recollir 
una important quantitat de productes 
per al banc dels aliments, a les pistes 
municipals de petanca es desenvolu-
pava el torneig de Festa Major sènior 
que es va allargar fins les 19h. A la tarda, 
l’esplanada de Can Muntanyà va acollir 
tot tipus d’inflables, una de les activi-
tats més estimades pels nens.

Segueix a la pàgina següent >>>11



FEsTA MAJOR

Durant la nit del diumenge, la percussió 
i el foc van ser els protagonistes gràcies 
a la Colla dels Diables d’Estrac i les co-
lles convidades: Horta el Carmel, Gòtic, 
Vilassar de Mar i Canet de Mar. A les 21h 
ja es podien sentir els timbals a la pla-
ça de les Barques, i una hora més tard 
es donava inici al correfoc que no es va 
aturar malgrat els grups de joves que, de 
manera festiva, gosaven posar-s’hi al da-
vant. Com cada any, el correfoc va finalit-
zar a la plaça de la Vila amb un admirable 
espectacle de focs artificials a la façana 
de l’Ajuntament. Després d’una ruixada 
general, la vetllada va continuar encara 
amb la nit jove on van actuar els grups: 
“La Golden Beat” i “Afrochi Guawa” que 
van posar el punt i final al cap de setma-
na més intens de la Festa Major.

n Un cop més el concurs de Twitter i Instagram que havia d’apropar 
el nom de Caldes d’Estrac i la seva singular Festa Major al màxim d’in-
ternautes possibles ha tingut una bona acollida.

Gràcies a tots els participants s’ha aconseguit que la Festa Major de 
Caldes aconseguís un ressò important a les xarxes socials i arribés a 
tots els racons del món. Enguany els guanyadors han esta la Mònica 
san José i en Daniel Crespo i serà el regidor de Promoció Econòmi-
ca i Turisme, Àngel Rusiñol, qui s’encarregarà de fer l’entrega dels 
premis. Un acte que tindrà lloc a dins dels comerços patrocinadors.

La Mònica San José, guanyadora per realitzar la piulada més popular, rebrà 
un tractament capil·lar a M&J perruqueria de Caldes. San José va escollir 
una de les activitats més populars per als nens: la xeringada i l’escumada. 

D’altra banda, Daniel Crespo ha aconseguit la fotografia més popular 
a Instagram amb una instantània de l’Ajuntament durant l’encesa dels 
focs artificials. El seu premi consisteix en un lot de regals de la pape-
reria Miscel·lània. 

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme l’objectiu del concurs 
era incrementar la presència de la vila a les xarxes socials i, gràcies a 
la participació i les imatges publicades amb els hashtags #caldetes i 
#caldesdestrac, la fita ha estat aconseguida i és per això que s’agraeix 
especialment als patrocinadors: M&J perruqueria i Papereria Miscel-
lània per fer possible el concurs. Fotografia de Daniel Crespo, guanyador de la imatge més popular a Instagram.

Mònica san José i Daniel 
Crespo, guanyadors del 
concurs de xarxes socials

Relat i fotografia de Mònica San José, autora de la piulada més popular: “A qui 
li toca rebre ara? Ningú se’n salva a la Xeringada de #caldetes #caldesdes-
trac Bona festa major!”

12



FEsTA MAJOR

La celebració de la 
Mare de Déu del Remei: 
cita assenyalada dins 
la Festa Major

n A les 10h del matí ja es podia sentir el repi-
car de campanes que va donar lloc, una hora 
més tard, a la celebració de la missa solemne 
concelebrada. Un cop més va ser Mn. Joan 
Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú),  junta-
ment amb els mossens segimon Garcia, rec-
tor Sta. Maria i St. Josep de Mataró, Vicenç 
Mira, rector de Sant Vicenç de Montalt i Xa-
vier Grau, rector de Caldes, entre d’altres, els 
encarregats d’oficiar la cerimònia.

Asseguts als primers bancs, es podia veure 
la presència de les autoritats municipals de 
Caldes i del municipi veí de Sant Vicenç de 
Montalt. 

Les veus de l’Orfeó Parroquial del Delme 
de sant Vicenç de Montalt van ser-hi pre-
sents durant tota la celebració que va culmi-
nar amb el cant dels “Goigs a la Verge”.  En 
acabar la missa els assistents van baixar en 
processó tot portant la Verge del Remei fins 
arribar a la capelleta homònima.

A les 12h del migdia, i davant la capella, es 
va fer una ofrena floral en què van participar 
els pensionistes de Caldes, Arrels Cultura, el 
Club de la Petanca, la Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes, Donastrak, els partits po-
lítics PSC, ERC i CdC, i l’Ajuntament.

El vermut i un pica-pica per a tots els assis-
tents van donar punt i final a l’acte, pero nò 
a la festivitat, ja que a la tarda, els més petits 
van poder entretenir-se amb els tallers tra-
dicionals i de malabars a càrrec de “DJOCS”.

La missa solemne i 
l’ofrena floral van 
ser les activitats més 
destacades de l’acte
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ONzE DE sETEMBRE

n Com ja és tradicional, l’ac-
te va començar  amb l’his-
sada de la bandera catalana 
per part de la Policia Local al 
compàs d’“El Cant de la Se-
nyera” i enmig del silenci del 
centenar de persones que 
van assistir a la celebració.

grups polítics: Partit dels so-
cialistes, Esquerra Republi-
cana, Convergència Demo-
cràtica i una representació 
de l’Ajuntament de Caldes.

A continuació l’alcalde de 
Caldes, Joaquim Arnó, es va 
adreçar als assistents, amb 
un discurs reivindicatiu però 
marcat de certa ironia. Sense 

deixar de vindicar la voluntat 
de que Catalunya esdevin-
gui nou estat,  Arnó va fer 
referència a que “en període 
de campanya electoral com 
l’actual, he de ser curós a 
l’hora de pronunciar-me”, en 
al·lusió a la denúncia que li 
van presentar i que va ser de-
sestimada, per algunes de les 

Brillant 
commemoració 
de la Diada al 
mirador de l’Onze 
de setembre

Un cop realitzat aquest acte 
simbòlic, es va procedir a 
l’ofrena floral per part d’enti-
tats locals i ciutadans. El Mi-
rador va acollir els presents 
de l’Agrupació de Pensio-
nistes i Tercera Edat, Amics 
del Bonsai, Arrels Cultura, 
Associació de Dones de Cal-
des d’Estrac, Associació Do-
nastrak, Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac, Colla de Ge-
ganters i Grallers de Caldes 
d’Estrac, Diables d’Estrac, 
Residència Bellavista, els 
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L’AnC de Caldes present a la 
manifestació de Barcelona 
L’entitat va organitzar un autocar per anar-hi 
després de l’acte institucional celebrat a Caldes

n L’ANC ha valorat molt positivament la 
participació de Caldes a la manifestació de 
la Via Lliure a la República Catalana.

En aquesta ocasió, l’objectiu era cobrir el 
tram 51 de l’Avinguda Meridiana de Barce-
lona, situat entre el carrer Espronceda i el 
carrer Felip II, corresponent a l’eix temàtic 
“Via lliure al món”. Com l’any passat “ hem 
comptat amb tot tipus de gent, joves, grans 
i infants. La majoria ha vingut a l’autocar 
amb nosaltres, d’altres els hem trobat quan 
ja estàvem a l’avinguda Meridiana” han ex-
plicat membres de l’assemblea territorial  
de l’ANC.

Segons els mateixos, la jornada va transcór-
rer amb normalitat, cosa que va facilitar la 
tasca dels organitzadors i va permetre que 
la manifestació es dugués a terme sense 
cap ensurt. “En tot moment vam viure un 
clima tranquil i festiu però ple d’energia”.

un mural al safareig
El 7 de setembre, l’ANC de Caldes d’Estrac 
va organitzar la pintada d’un mural al safa-
reig en col·laboració amb Jovent Mataroní, 
a la qual es va convidar tothom a participar, 
especialment els joves i els infants que es 
van encarregar de pintar el lateral que dóna 
al carrer.

Pocs  dies després, els cartells de la part 
interior van haver de ser retirats en compli-
ment de la resolució de la Junta Electoral 
de Zona per raó d’una denúncia  que es va 
presentar.

paraules que va pronunciar al 
Brindis de la Festa Major. “En 
altres moments no he dub-
tat en aclarir que una nació 
rica i pròspera com la nostra 
té el futur més garantit sent 
independent que subjugada 
a l’actual Estat, però avui no 
ho faré”.

Arnó va finalitzar el discurs 
fent una reflexió sobre la 
participació a les eleccions 
del 27 de setembre: “No ens 
queda alternativa, ja no; hem 
arribat a la cruïlla, ha arribat 
el dia que cal escollir, no va-
len més excuses. En els prò-
xims dies haurem de decidir 
si viure de genolls i repartir 
les engrunes o caminar drets 
amb orgull, prosperitat i jus-
tícia social”.

Un cop finalitzat el parlament, 
tots els assistents es van unir 
per cantar l’Himne dels Sega-
dors, que va donar pas a les 
felicitacions i a un refrigeri.
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CuLTuRA

Exitosa conclusió del Festival de santa Florentina

n La Gala de tenors, amb les magní-
fiques veus d’Àlex Vicens, Albert De-
prius, Albert Casals i l’acompanyament 
al piano de Ricardo Estrada, celebrada 
el passat 15 d’agost van posar punt i final 
al que ha estat el XVII Festival de Santa 
Florentina realitzat a Caldes d’Estrac per 
primer cop.

“El que era un repte difícil ha estat asso-
lit”, explica Carlos Haartman, director del 
Festival de Santa Florentina. Entre l’11 de 
juliol i el 15 d’agost Caldes ha acollit onze 
concerts d’una qualitat excepcional, do-
tant-los de la infraestructura adequada i 
obtenint uns resultats importants.

Haartman fa una valoració molt positi-
va d’aquesta edició del Festival, “des de 
l’organització hem pogut veure una evo-
lució creixent en quant a l’assistència 
del públic. Els primers concerts han es-
tat menys nombrosos però a mida que 
els mitjans de comunicació han fet ressò 
i les valoracions positives fetes de boca-
orella s’han anat estenent, l’afluència ha 
anat creixent, fins al punt que els darrers 
concerts es van omplir fins a dalt”.

Segons el director: “Tot i que és un fes-
tival amb una tradició important, el fet 
de celebrar-ho en una altra ubicació i 
amb un públic nou fa que dur-lo a ter-
me sigui com començar de zero. Els pri-
mers dies hem hagut de treballar molt 
per informar la gent de com aniria la 
logística en quant a l’accés i el càtering, 
per exemple. És per això que creiem que 
tractant-se d’un primer any, l’experièn-
cia ha estat més que positiva”. Haart-
man ha destacat també l’encert d’ubicar 
els concerts sota una estructura cober-
ta: “Si s’hagués fet a l’aire lliure, com 
acostumava a fer-se quan ho celebrà-
vem al castell, hauríem d’haver suspès 
alguns dels concerts degut a la pluja”.

Des de l’Ajuntament, l’alcalde de Caldes, 
Joaquim Arnó, també considera un en-
cert que el municipi acollís el certamen, 
“ha estat un èxit important poder man-
tenir la marca d’aquest festival a la co-
marca del Maresme i en particular unir-la 
a Caldes i creiem que podem plantejar-ne 
la continuïtat. De cara al 2016, treballa-
rem per oferir una infraestructura més 
interessant: un amfiteatre que projectem 
sobre la pineda de Can Solé”.

Carlos Haartman, principal organitzador del festival, fa un balanç positiu 
destacant la qualitat dels artistes i la bona acollida aconseguida

Les nits memorables del Festival
El virtuosisme de sergei Belyaskiy, les 
obertures d’òpera ofertes per l’Orques-
tra simfònica Harmonia, l’extraordina-
ri Ara Malikian i el tancament amb la 
Gala de tenors han estat alguns dels 
concerts més colpidors del Festival se-
gons l’organitzador Carlos Haartman.

L’actuació d’Ara Malikian es va celebrar 
el passat 6 d’agost, al parc Mossèn Jacint 
Verdaguer. Sens dubte, era un dels concerts 
més esperats i amb més expectativa del 
Festival i el grup va estar a l’alçada sense 
decebre ningú. El violinista principal, Ara 
Malikian, va pujar dalt l’escenari acompa-
nyat d’Humberto Armas , Jorge Guillem (vi-
olí), Tania Abad (contrabaix), David Barona 
(violoncel), Nantha Kumar (taules índies)  i 
Héctor Osorio “El Turko” (percussió). 

Amb un repertori propi, Ara Malikian 
presentava el seu darrer treball, però 
també amb peces de Vivaldi, Manuel de 
Falla, Gismonti, Paco de Lucía i fins i tot 
Radiohead; el grup de seguida va fer gala 

del seu estil únic, brillant i un pèl excèn-
tric que va captivar tots els assistents: 
amb aplaudiments que arribaven des de 
totes les fileres plenes de gom a gom. 
Entre els presents, va destacar l’assis-
tència del president de la Generalitat, 
Artur Mas. 

La Gala de tenors, el darrer dels con-
certs del Festival de Santa Florentina va 
ser un altre dels punts de clímax del cer-
tamen.  Amb totes les entrades esgota-
des, els tres tenors: Àlex Vicens, Albert 
Deprius i Albert Casals, amb Ricardo 
Estrada al piano van oferir una actuació 
sorprenent. El clima va alterar per un se-
gon les veus d’algun dels cantants, però, 
superada la dificultat, els tres protago-
nistes van anar desgranant totes les pe-
ces: trios i àries de caire operístic, ofe-
rint un recital magnífic i mostrant una 
entrega total al públic que ho va saber 
agrair amb llargs aplaudiments.

En aquesta ocasió va destacar la presèn-
cia, entre els assistents, del conseller de 
Cultura Ferran Mascarell.
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CuLTuRA

La Fabriqueta presenta 
l’obra de Jordi pagès sota 
el nom “Atzar atzur”
n La inauguració es va fer el passat dissabte 3 d’octubre a les 12:30h del migdia a la 
mateixa sala d’exposicions i va comptar amb la presència de la poeta Núria Busquet, 
que va oferir un recital de poemes propis i d’autors com Maria Mercè Marçal.

“Atzar atzur” és una exposició que recull vint-i-dues obres de l’artista Jordi Pa-
gès i aprofundeix en el seus darrers treballs, on l’autor cerca un pont entre la 
poesia i l’art visual. De fet és d’un vers de Maria Mercè Marçal d’on surt el curiós 
títol d’“atzar atzur”.  

Aquest desig de fer que poesia i pintura combreguin juntes ha portat els darrers 
anys a que l’artista treballi especialment amb la tècnica del collage i molt sovint 
les seves pintures presenten empremtes de cal·ligrafia. 

Jordi Pagès va néixer el 1951 i és un artista de Granollers vinculat al moviment 
artístic de Cadaqués. En el seu ideari sempre hi són presents altres disciplines 
artístiques com la poesia, que li serveixen com a font d’inspiració.

“Atzar Atzur” es podrà visitar del 3 al 29 d’octubre els divendres de 17h a 20h, 
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 20h i diumenges d’11h a 14h.

Diverses activitats i propostes per a la Festa 
Major d’hivern i les festes nadalenques

n La programació cultural i de lleure per al 
pròxim mes de desembre s’omplirà de sor-
preses i noves propostes per tal d’oferir una 
Festa Major d’Hivern que arribi a tots els 
públics, així com una celebració especial de 
les festes de Nadal.

Els protagonistes no deixaran de ser la tra-
dicional encesa de l’arbre, la plantada de 
gegants i el cercavila, i com no, el caga tió. 
Però a més a més està previst oferir una nit 

de l’humor i un concert de Nadal, aquest 
darrer organitzat per Arrels Cultura. No fal-
tarà tampoc el brindis de Nadal i també hi 
haurà lloc per activitats dedicades als més 
joves de cada casa i, com no, per als es-
ports: el Club de Petanca de Caldes d’Estrac 
organitzarà la famosa tirada del pernil.

També la biblioteca Can Milans s’unirà a les 
festes amb activitats i tallers per al públic més 
jove, i l’esperat sorteig de la panera de Nadal.

D’altra banda, la Fundació Palau dedicarà una 
jornada dins del seu cicle d’activitats dels diu-
menges a la realització d’un taller nadalenc.

I al gener, la nit més esperada, la rebuda de 
ses majestats els Reis Mags d’Orient. 

Totes aquestes activitats i moltes més om-
pliran el calendari del mes de desembre i 
gener.  La programació és podrà consultar 
properament al web de l’ajuntament: www.
caldetes.cat.
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La caldenca Carla 
Escrich es classifica per 
al Campionat d’Europa 
de patinatge artístic
La patinadora va fer un paper destacat durant 
el Campionat d’Espanya, on va aconseguir la 
medalla de bronze

EsPORTs I LLEuRE

n El cap de setmana del 17-
18-19 de juliol es va celebrar 
el Campionat d’Espanya Jú-
nior de Patinatge Artístic 
a Sant Feliu de Codines, en 
què la caldenca Carla Es-
crich va obtenir una meres-
cuda medalla de bronze po-

El Club de petanca tanca amb èxit el torneig de Festa Major
Èxit de participació tant al torneig júnior com al sènior
n El Club de Petanca de Cal-
des d’Estrac ha finalitzat amb 
èxit els dos torneigs més po-
pulars de la temporada: els de 
la Festa Major.
Dissabte 29 d’agost a la tarda, 
les pistes municipals van aco-
llir el tradicional torneig infan-
til de petanca on van partici-
par 34 jugadors. Finalitzada la 
competició es van lliurar els 
premis: una bossa d’obsequis 
per a tots els participants i una 
medalla i copes per als primers classificats. 
Els guanyadors en aquesta edició han estat 
Kilian i Víctor, seguits de Bianca, Lucas i Ro-
ger en segon lloc, i Ferran i Elena en tercer 
lloc. La regidora d’esports, Beth segura i el 
regidor Joan Baró van ser els encarregats de 
lliurar els premis.

El diumenge 6 de setembre el Club de Petan-
ca va organitzar el torneig de petanca sènior 
que es va iniciar a les deu del matí a les pis-
tes municipals de petanca. Durant el matí es 
va celebrar la fase de  classificació, en la que 
es van fer tres partides. A la tarda van tenir 
lloc tres partides més fins les set del vespre, 
moment en què es va disputar la final. En to-
tal van participar 10 tripletes, 8 de les quals 

van obtenir premi: 4 a la classificació gene-
ral i 4 de consolació. Els guanyadors de la 
general van ser: 1r: Ramon, C. Castro i Juani, 
2n: Ángel i Fefi, 3r: Calba, Gibert i Alicia, i 4t: 
Jaume, Garrido i Ana H. Per la de consolació, 
els primers classificats van ser: 1r: Pago, Ju-
lia i Pepi T., 2n: Bernabe, Mora, Santiago, 3r: 
Otero, Miquel i Enric i 4t: Moisés i Antònia. 
Àngel Rusiñol, regidor de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament, va ser l’encarregat de 
lliurar els premis juntament amb el president 
de l’entitat, Joan Mora.

Les competicions d’enguany coincideixen 
amb el 35è aniversari de la fundació del Club 
de Petanca i un cop tancat el campionat sè-
nior es va celebrar amb un pica-pica per a 
tots els assistents.

sant una vegada més el nom 
del club i del poble  de Cal-
des en el pòdium d’una com-
petició. “Tot i que la patina-
dora no es trobava al 100% 
degut a una lessió, va lluitar 
per estar al capdamunt de la 
classificació” explica el pre-

sident del Club de Patinatge 
Artístic de Caldes, Eduard 
Casals.

I és que Estrich havia quedat 
la novena el primer dia de 
competició però va remuntar 
fins al pòdium amb l’actuació 
final. Segons Casals, més de 
50 persones del club van as-
sistir al Campionat per “ani-
mar i fer costat a la Carla”.

Els mesos de maig, juny i ju-
liol han estat durs i intensos 
per al club, que finalment ha 
aconseguit assolir l’objectiu 
de participar al Campionat 
d’Europa a Ponte de Leg-
no (Itàlia) l’última setmana 
d’agost, on Caldes d’Estrac 
ha estat present i represen-
tat merescudament en el 
Campionat d’Europa després 
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EsPORTs I LLEuRE

El Club de petanca tanca amb èxit el torneig de Festa Major
Èxit de participació tant al torneig júnior com al sènior

d’assolir la Carla la 1a plaça 
en el Campionat de Barcelo-
na, la 1a plaça al Campionat 
de Catalunya i sobretot, la 
3a plaça al Campionat d’Es-
panya.

Casals aprofita l’ocasió per 
felicitar pels èxits assolits 
aquesta temporada tant a 
la patinadora Carla Escrich 
com a l’entrenadora Meri 
Bellvehí “ i les encoratgem a 
treballar dur per afrontar el 
campionat d’Europa en per-
fectes condicions i competir 
per estar al capdamunt de la 
competició. També cal agra-
ir a l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, així com a les ma-
res i pares, als esportistes i 
als tècnics del club CPA Cal-
des d’Estrac el suport rebut”.

solidaritat 
sobre rodes 
La sortida en benefici de la Fundació 
Clarós reuneix més de trenta cotxes 
clàssics a l’esplanada de Can Muntanyà

El passat 19 de setembre Caldes va acollir la 
segona edició de la trobada solidària de cot-
xes clàssics en benefici de la Fundació Clarós 
que s’organitza amb el suport de l’Ajunta-
ment. En total es van aplegar més de trenta 
vehicles i més de 67 participants van poder 
gaudir d’una jornada plena de sorpreses.

Si durant la primera edició la jornada es va 
complementar amb una visita guiada pels 
llocs més singulars del municipi, enguany l’art 
i la cultura han estat els protagonistes.

Després d’una primera passejada dels vehicles 
pels carrers de Caldes i de l’esmorzar de xur-
ros i xocolata, aquest cop amb una autèntica 
paradeta que va estar tot el cap de setmana 
a l’esplanada de Can Muntanyà, els assistents 
van dirigir-se a la Fundació Palau per escoltar 
un recital de poesia, llegendes i històries del 
municipi a càrrec d’Anna Maluquer en un en-
torn  encisador com és el bonic pati  interior 
de la Fundació Palau. Finalitzada l’activitat,  els 
assistents van poder triar entre dues opcions: 
veure el fons artístic de la Fundació Palau o bé 
fer una visita comentada a l’espai d’art situat 
a la Fabriqueta, que exhibia fins l’1 d’octubre 
l’obra de Raimon Sunyer.

A les dotze del migdia el jurat format per 
Josep Orriols i Josep Esteve, juntament amb 
l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, va lliu-
rar els premis al vehicle més antic, un Rolls 
Royce pertanyent a Joaquim Bellmunt; al 
millor restaurat, un Mercedes 190 de Jordi 
Font, i al més elegant, el “Mercedes Pagoda” 
de Lupe Sarroca.

Finalitzada l’entrega, els assistents van con-
tinuar la seva ruta amb els vehicles fins Can 
Pujades per fer un dinar tots plegats.
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LEs RECOMAnACIOns DE CAn MILAns

La tèCnICa meRaveLLosa. Max Besora. (NOVEL·LA)
Barcelona: Males Herbes, 2014. 

Un llibre d’autoajuda titulat La tècnica 
meravellosa cau a les mans de la Roset-
ta Stone, una alumna aplicada del cam-
pus universitari de Sant Jeremies. Tan 
bon punt en comença la lectura s’apo-
dera d’ella un desig de ser millor perso-
na, de manera que abandona la carrera 
i s’apunta a la Universitat Infinitista, una 
secta fundada per un misteriós guru. A 
partir d’aquest moment, el J.R., l’exnòvio 
de la Rosetta, emprendrà una aventura 
absolutament idiota per treure-la de les 
mans de l’infinitisme. Una novel·la de 
campus dominada per l’humor absurd i 
l’astracanada esperpèntica, una paròdia 
implacable del món acadèmic i l’autoa-

juda, amb un ús del llenguatge decididament sardònic.

max Besora, nascut a Barcelona el 1980, ha publicat el poemari L’espectre elec-
tromagnètic (Pagès editors, premi Benet Ribes, 2008), la novel·la vulcano (Labreu 
edicions, 2011), a més de diversos relats a la revista de terror i ficció Les males Herbes.

Estigues al dia de totes 
les novetats de Caldes, 

segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook:
www.facebook.com/ajcal-

detes

Twitter: @ajcaldetes

Instagram: @ajcaldetes

Les nostres etiquetes són 
#caldesdestrac #caldetes
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MÓN SA, LA TevA bOTigA ecOLògicA De cALDeS

món sa vol oferir-te una opció 
diferent de consum. Una forma 
de fer on es prioritza la quali-
tat dels aliments, es respecta el 
medi ambient i es garanteix que 
el cicle de distribució i tracta-
ment de cadascun dels aliments 
que oferim a la botiga segueix 
un procés natural.
Creiem en la qualitat dels pro-
ductes locals i és per això que 
la nostra oferta es basa en ali-
ments de proximitat, principal-
ment elaborats a l’entorn del 
Maresme i de Catalunya. Dins 
de l’àmplia gama que oferim 
destaca la gran varietat de sucs 
ecològics, aptes per a tothom ja 
que no duen ni gluten ni sucre. 

Un altre dels nostres productes 
estrella és la venda de vi a doll.
A Món sa donem màxima prio-
ritat al tracte personalitzat amb 
cadascun dels nostres clients, 
oferint assessorament a l’hora 
de realitzar una compra com-
pleta, i també donant la possi-
bilitat de que els usuaris puguin 
encarregar productes especials 
que no trobin a la botiga, evi-
tant que s’hagin de desplaçar.
 

Adreça: Camí Ral, 31. 08393 Cal-
des d’Estrac. Telèfon: 93 791 12 
54. Horaris: Obert tot el dia de 
9.30 a 13.30 i 17 a 20h.  Tancat 
dimecres tot el dia i les tardes 
de dissabte i diumenge.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMENçA EL 
DEsPLEGAMENT DEL 4G

PeR QUAlSevol dUbte 
CoNtACtAR AMb el CAU

Des del Ministeri d’In-
dústria i Energia del go-
vern central s’ha iniciat 
l’expandiment del 4G 
a la banda de 800MHz 
que ha de suposar una 
millora en la velocitat 
d’internet i en la cober-
tura interior dels edificis.

D’altra banda, la implementació d’aquesta 
tecnologia pot afectar la recepció del senyal 
de la televisió en alguns edificis propers a les 
estacions de telefonia mòbil.

En aquest sentit s’ha habilitat un telèfon de 
contacte, el CAU: 900 833 999, des d’on es 
gestionarà qualsevol incidència d’aquest ti-
pus. També s’ha posat en marxa una pàgina 
web: www.llega800.es des d’on es podrà 
efectuar qualsevol tipus de reclamació.

neix “Caldes Vaizen”, la cervesa de Caldes
n El diumenge 13 de setembre el bar “El Metru” va acollir la presentació d’una 
nova cervesa: “Caldes Vaizen”. Elaborada de forma absolutament artesanal, 
el seu principal component és el blat, “que li atorga una gran qualitat, i un 
sabor que la distingeix de les altres” expliquen els seus patrocinadors.

L’acte va comptar amb nombrosos assistents que van poder fer un primer 
tast de la beguda, a més de sentir la història que s’amaga darrere de la cre-
ació d’aquesta marca i que guarda un vincle solidari amb els ideals d’inde-
pendència de Catalunya.

Actualment ja es pot gaudir de “Caldes Vaizen” als locals de Caldes: La Tas-
queta, el Metru i Can Suñé. De moment la cervesa es produeix a la ciutat 
alemanya de Bamberg, però la idea és poder fabricar-la al municipi i arribar 
a comercialitzar-la a tot Catalunya.
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GRuPs MuNICIPALs

Convergents de Caldes
Refundar vol dir tornar a començar, 
però no des de l’inici, sinó des del 
punt on ho hem deixat. Ens refun-

dem! Convergents de Caldes pren el relleu, segueix el 
camí ja iniciat i avança amb decisió i compromís per tre-
ballar per la gent de Caldes i per la del conjunt del nos-
tre país: Catalunya.

Convergents de Caldes som hereus d’aquells caldencs 
i caldenques que fa 36 anys, el 12 de juny de 1979, van 
constituir la primera agrupació local de Convergència. 
Som hereus de tots els companys i companyes que han 
format part de les candidatures de Convergència i Unió 
que cada quatre anys s’han ofert, també des del 1979, per  
treballar pel benestar i progrés de Caldes com a regidors 
a l’Ajuntament.

Som hereus de tot el que han fet i aconseguit. També 
dels errors. Igual com també ho som dels encerts i errors 
del conjunt del qui era i és el nostre partit polític: Con-
vergència Democràtica de Catalunya.

Som hereus dels qui mai han perdut de vista que tre-
ballar aquí, al poble, també era treballar per fer avançar 
un país que sorgia mig desfet, però viu, de la foscor del 
franquisme. Les persones han canviat, els nostres repre-
sentants també, però l’esperit sempre s’ha mantingut i 
es manté.

Ara, al setembre de 2015, després de les eleccions muni-
cipals del maig i de la jornada més decisiva de la nostra 
història moderna, el 27-S, volem rellançar i fer palès el 
nostre compromís amb Caldes i amb la seva gent de ma-
nera pública i notòria. som aquí i aquí seguirem !!!!

Aquestes línies les hem hagut d’escriure 
abans del 27-S. Esperem que els resultats 
hagin estat bons per al procés d’inde-

pendència del nostre país. Hem treballat amb il·lusió en la 
campanya amb l’objectiu d’un nou país esperançador. Siguin 
quins siguin els resultats obtinguts a les urnes, seguirem tre-
ballant pel mateix. 

Veureu que encara no tenim el nou format del Portada. Es-
tem iniciant les primeres reunions de la Comissió de redac-
ció d’aquesta publicació municipal amb l’objectiu de que la 
següent edició sigui més plural, i ja inclogui, per exemple, el 
posicionament polític dels diferents grups municipals en els 
projectes de poble. 

Esperem que tots hagueu gaudit de la Festa Major, i també espe-
rem que la propera sigui millor amb les aportacions de tots en 
el Consell de Participació de Festes que també està arrancant.

El 27S tanquem una etapa i n’obrim una altra, tant en política 
autonòmica (esperem poder deixar ben aviat aquesta nomen-
clatura), com municipal. Aquesta darrera és la que ens ocupa 
naturalment a nosaltres, i la que ens preocupa ara més que 
mai. Estem pendents (a mitjans de setembre) de que se’ns doni 
resposta des de l’Ajuntament a diverses instàncies emeses al 
juliol sol·licitant informació en diferents àmbits.  Necessitem 
un Ajuntament més àgil i transparent i seguirem treballant per 
aconseguir-lo.  Ara, també ens ocupen els pressupostos de 
2016, on tenim l’objectiu de donar cabuda als diferents pro-
jectes que havíem exposat en campanya. Volem recordar-vos 
la nostra voluntat de que es canviïn  certes polítiques de les 
zones blaves i verdes, així com la seva distribució, i esperem 
tractar-ho amb els altres grups municipals a la tardor. També, 
estem analitzant inquietuds o queixes de diferents àmbits que 
hem rebut per part de la ciutadania per mirar de donar-hi so-
lució. Us recordem que podeu fer-nos arribar qualsevol sugge-
riment a través del nostre correu: caldesdestrac@esquerra.org

Caldes: un poble 
d’acollida en un país 
d’acollida

7.5 milions de catalans, amb diferents opcions polítiques, 
però tots junts, amb la voluntat de dur a terme les actuacions 
que cadascú cregui millors per a la nostra terra.

Gairebé 3.000 caldencs, amb opinions diverses, però amb 
igual amor pel nostre poble.

Ara, com sempre, cal que tots nosaltres, cadascú des del seu àm-
bit, mantinguem un fort compromís al servei dels nostres con-
vilatans, dels nostres veïns, de tots i totes els nostres conciuta-
dans. Se’ns demanarà molt, perquè la situació no és fàcil. Encara 
la crisi no s’ha acabat, ni molt menys, i tots passem, d’una manera 
o altra, moments complicats. Molts de nosaltres coneixem, tam-
bé, persones del nostre entorn que ho estan patint .

Però la situació empitjora: des de fa temps, la cada cop més 
gran catàstrofe que les guerres i el caos estan provocant en 
molts països ocasiona una diàspora imparable de persones i 
famílies que fugen de situacions molt dramàtiques. I també 
envers aquests se’ns demana una resposta. 

Tenim present la història dels nostres pares i dels nostres avis: 
la guerra, la fugida, els camps de concentració, l’exili… Sabem 
qui i com els van acollir, sovint durant tota la resta de la seva 
vida. I ens  sentim reflectits en aquests nous fugitius, que in-
tenten –com ho van fer els nostres dècades enrera– trobar 
un refugi, un acolliment, una vida en pau per a ells i les seves 
famílies. 

Per tot això, els temps a venir hauran de ser per a nosaltres 
temps de més treball, de més esforç personal i col·lectiu, de 
solidaritat, d’acolliment als nouvinguts i de respecte i estima-
ció entre els veïns de sempre i els nous veïns. Tots volem fer 
un país millor. Preparem-nos per viure aquest futur: complex, 
difícil, enriquidor, esperançat.
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AGEnDA D’ACtIVItAts DELs MEsOs D’OCtuBRE, nOVEMBRE I DEsEMBRE DE 2015

OCTUBRE

2 Divendres

A les 18h, Biblioteca Can Milans
HoRa DeL Conte: “Contes I 
Cançons De La taRDoR”
A càrrec d’Elena Codó.
Al poble d’en Martí aquest 
any l’hivern ha arribat 
sobtadament, sense avisar. El 
consell de vells es reuneix per 
saber què ha passat; sense la 
tardor no han tingut temps de 
preparar-se per a l’arribada del 
fred. En Martí junt amb el seu 
gos viuran una aventura per fer 
retornar la Vella Castanyera.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

3 Dissabte

A les 12:30h, La Fabriqueta
InauguRaCIó De 
L’exposICIó JoRDI pagès, 
“atzaR atzuR” 
LeCtuRa poètICa a CàRReC 
De núRIa Busquet
Exposició vigent fins al 29 
d’octubre. Horari de visita: DV 
(17-20h); DS (11-14h/17-20h); 
DG (11-14h)
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

4 Diumenge 

De les 9:45h ales 17h
IRonman BaRCeLona
A partir de les 9:45h arribaran 
els primers atletes que 
participen a la cursa Ironman 
Barcelona

A les 11:30h, Fundació Palau
eLs DIumenges De La 
FunDaCIó paLau. 
Les CaRes D’en pICasso
Taller per a nens i nenes a 
partir de 5 anys.
Preu: 3 euros
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

9 Divendres

A les 19h, Biblioteca Can Milans
xeRRaDa CoL·LoquI: 
“L’aRBRe geneaLògIC: 
Fantasmes I tResoRs 
FamILIaRs
A càrrec del psicòleg Lluís 
Vilalta
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

11 Diumenge

De 9h matí a 20h vespre,
Esplanada de Can Muntanya
5a eDICIó FIRa anImaL 
natuRaL
L’associació de protectores 
APUAD amb el suport de 
l’Ajuntament organitza 
aquesta fira amb l’objectiu de 
conscienciar la gent sobre la 
responsabilitat que comporta 
tenir un animal a casa.
Organitza: APUAD amb 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

13 Dimarts

D’11h a13h, Casal d’Avis
taLLeR De memòRIa a 
tRavés DeL JoC CoopeRatIu
A càrrec d’Art i Joc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

14 Dimecres

A les 17h, La Fabriqueta
ConFeRènCIa: “Com 
gaRantIR eLs meus DRets: 
autotuteLa, testament...” 
A càrrec de Jordi Muñoz, 
advocat.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

16 Divendres

A les 18h, Biblioteca Can Milans
taLLeR De taRDoR
Vine a donar la benvinguda 
a la tardor i participa al  
nostre taller. Inscripcions a la 
biblioteca Can Milans fins al 15 
d’octubre (93 791 30 25)
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

17 Dissabte

A les 11h, Biblioteca Can Milans
LLetRes en vIu: tRoBaDa 
amB L’esCRIptoRa maRIa 
BaRBaL
La biblioteca rep l’autora, qui 
ens parlarà sobre el seu llibre 
“Càmfora”.
Organitza: Institució de les 
Lletres Catalanes (programa 
“Lletres en viu”) i Biblioteca 
Can Milans

20 Dimarts

D’11h a13h, Casal d’Avis
taLLeR De memòRIa a 
tRavés DeL JoC CoopeRatIu
A càrrec d’Art i Joc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

23 Divendres

A les 17:30h, Biblioteca Can 
Milans
xeRRaDa CoL·LoquI: 
“L’enveLLIment, què passa 
amB Les peRsones gRans”
A càrrec de Lluïsa Fernández
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

25 Diumenge

A partir de les 10h, Esplanada 
de Can Muntanyà
meRCat De 2a mà
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i SerieB Market

27 Dimarts

D’11h a13h, Casal d’Avis
taLLeR De memòRIa a 
tRavés DeL JoC CoopeRatIu
A càrrec d’Art i Joc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

30 Divendres

De les 18h a 20h, Biblioteca 
Can Milans
maquILLa’t De HaLLoween 
a La BIBLIoteCa!
La biblioteca prepararà una 
selecció de llibres de por i 
terror per tal que els  nens 
i nenes puguin llegir-ne un 
a casa amb l’objectiu de 
promoure la lectura.
A més, els pintarem la cara per 
celebrar aquesta festa!
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

31 Dissabte

A les 12:30h, La Fabriqueta
InauguRaCIó exposICIó 
FeRRan FReIxa: “La 
memòRIa De L’oBLIt”
Exposició vigent fins al 26 de 
novembre.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

NOVEMBRE

3 Dimarts

D’11h a13h, Casal d’Avis
taLLeR De memòRIa a 
tRavés DeL JoC CoopeRatIu
A càrrec d’Art i Joc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

6 Divendres

A les 18h, Biblioteca Can Milans
HoRa DeL Conte: 
“pRInCeses BLaves I 
pRínCeps enCantaDoRs”
A càrrec de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

8 Diumenge

A les 11:30h, Fundació Palau
eLs DIumenges De La 
FunDaCIó paLau. “en JaCk I 
eLLa, La + BeLLa”
Preu: 3 euros
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i Fundació 
Palau

10 Dimarts

D’11h a13h, Casal d’Avis
taLLeR De memòRIa a 
tRavés DeL JoC CoopeRatIu
A càrrec d’Art i Joc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

20 Divendres

A les 18h, Biblioteca Can Milans
HoRa DeL Conte: 
tastet De Contes
A càrrec de La Títera
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

28 Dissabte

A les 12:30h, La Fabriqueta
InauguRaCIó exposICIó 
IRene FontCuBeRta, 
anna pIgRau, CLaRa 
DuCH, nIeves g. nau, eva 
HeRnánDez - Dones D’aRt 
a CaLDes
Exposició vigent fins al 10 de 
desembre
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

DESEMBRE

11 Divendres

A les 18h, Biblioteca Can Milans
taLLeR De naDaL
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

A les 19h, La Fabriqueta
InauguRaCIó exposICIó 
CoL·LeCtIva D’HIveRn De 
pIntoRs LoCaLs
Exposició vigent fins al 27 de 
desembre.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

12 Dissabte

A les 11h, Biblioteca Can Milans
tRoBaDa DeL CLuB De 
LeCtuRa. “eL somRIuRe 
De manDeLa: un RetRat 
peRsonaL” de John Carlin
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

18 Divendres

A les 18h, Biblioteca Can Milans
gRan Festa De naDaL a La 
BIBLIoteCa!
Vine a l’hora del conte i 
participa al sorteig de la p 
anera de Nadal que us regala la 
biblioteca!
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

27 Diumenge

A les 12h, Fundació Palau
Ja és naDaL!
Activitat familiar de Nadal
Preu: 3 euros
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i Fundació 
Palau

Consulteu el 
programa específic 

de santa Llúcia 
i les Festes de 
nadal 2015 a

www.caldetes.cat
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