Benvolgut/da
Enguany es commemora el Tricentenari de l’acabament de la Guerra de Successió espanyola a Catalunya, que ens va portar a la pèrdua de les nostres llibertats com a poble. Un esdeveniment que ens ha de permetre conèixer millor
la nostra història i reviure els anhels de llibertat i prosperitat que el nostre poble
manté vius encara.
Aquesta commemoració ha de permetre, entre altres coses, rememorar els
fets de 1713-1714 que varen dur a la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de
1714, entre els quals podem situar el combat de Caldes, succeït l’11 d’agost de
1713, i que s’emmarca dins l’expedició del Diputat Militar.
Caldes, doncs, commemorarà de forma activa el record d’aquells anys, que tenen moltes semblances amb els temps convulsos que estem vivint actualment.
En nom de la Comissió local del Tricentenari us convidem a participar en els
actes d’aquesta important celebració que forma part de la història de Caldes
d’Estrac i del nostre petit país, Catalunya.
Rebeu una molt cordial salutació,
Joaquim Arnó i Porras
Alcalde de Caldes d’Estrac

Amb la participació dels grups recreadors:
Miquelets de Catalunya
Coronela de Barcelona
Miquelets de Girona (Regiment de Sant Narcís)
Miquelets de Badalona
Hússars Hongaresos de Moià

DISSABTE 10 D’AGOST
De les 4 de la tarda fins les 10 de la nit, al carrer Santema i al seu entorn

Mostra d’oficis i Mercat del 1713 (Artesania i alimentació)
A les 7 de la tarda, a la sala de conferències de La Fabriqueta:

Benvinguda a càrrec de Benet Oliva, coordinador de la Comissió
Maresme Commemoració 1713-1714
Inauguració de l’exposició
“Defensors de les llibertats de Catalunya 1705-1714”
I tot seguit,

Conferència “La Batalla de Caldes”
a càrrec de Jordi Peñarroja, escriptor i fotògraf

DIUMENGE 11 D’AGOST
De les 10 del matí fins les 10 de la nit, al carrer Santema i el seu entorn

Mostra d’oficis i Mercat del 1713 (Artesania i alimentació)
A partir de les 11 del matí, a la Pèrgola de Can Muntanyà

Acte de commemoració del Tricentenari del Combat de Caldes
11 h
Recepció i parlaments
11,30 h Relat dels fets de l’11 d’agost de 1713
12 h
Hissada de la bandera, ofrena i honors
12,30 h Representació del Combat de Caldes
		
Recreació dramatitzada dels fets succeïts l’any 1713
A les 7 de la tarda, a la Pèrgola de Can Muntanyà (per qui s’ho hagi perdut al matí)

2a Representació del Combat de Caldes
Recreació dramatitzada dels fets succeïts l’any 1713
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