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Arriba a les vostres mans el darrer número de la revista municipal 
Portada amb un disseny renovat i un format reduït, fruit de la 
política de contenció de la despesa amb què es regeix actualment 
l’Ajuntament. A partir d’ara rebreu la revista municipal cada mes a 
les vostres llars, amb la informació de l’activitat del govern, de les 
entitats locals i incorporant, puntualment, l’agenda d’activitats.

Aquest cop, la revista obre les seves pàgines amb un balanç 
de les arques municipals en els darrers anys de mandat. 
Així, comprovareu com el desenvolupament del nostre 
pla d’acció econòmica, acuradament planificat, ha permès 
tancar l’any 2012 amb un romanent de crèdit de més de 
800.000 €, fet que no succeïa des de l’any 2008.

En aquesta edició del Portada també trobareu un resum dels 
actes més destacats que hem celebrat darrerament a Caldes, 
com és el cas de la 24a Cursa Popular, una prova esportiva que 
és un referent a la comarca quant a participació de corredors 
i una organització impecable. En aquest sentit, permeteu-me 
donar les gràcies a totes les persones que, a títol personal, 
col·laboren en aquest meravellós èxit de la prova, com a 
voluntaris que desenvolupen diferents tasques al llarg de tot 
el matí que dura aquest destacat esdeveniment esportiu.

Recordeu que som a la vostra disposició 
per a tot allò que creieu adient.

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

Si vols rebre informació municipal al teu correu, entra a

www.caldetes.cat
i subscriu-te al formulari que trobaràs a l’apartat 

d’Atenció Ciutadana
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n El pressupost de contenció per a l’any 2013, aprovat per l’Ajuntament de Caldes 
a finals de l’any passat, mostra amb tota claredat la recuperació econòmica de 
les arques municipals gràcies a l’esforç intens i continuat que l’equip de govern ve 
realitzant en el transcurs dels darrers exercicis.

Un dels factors que incideix directament en aquesta progressiva millora de la hisenda 
municipal és la modificació de la gestió del patrimoni públic, que ha propiciat un 
increment de l’activitat econòmica que, al mateix temps, ha desencadenat un destacat 
impuls a nivell turístic, amb un augment important de l’activitat a la via pública i, per 
tant, dels ingressos econòmics.

Com explica l’alcalde, Joaquim Arnó, “s’ha de tenir en compte també que el fet d’haver 
actualitzat totes les concessions municipals –en un procés que finalitza aquest any 
2013–  ha permès, entre altres, un ingrés notable a l’erari públic i la congelació de les 
ordenances i impostos per als nostres ciutadans”. A més, els ingressos addicionals que 
s’obtenen repercuteixen directament en els costos i garanteixen, així, nous recursos 
econòmics que abans no existien.

Amb tots aquests condicionants, el pressupost general de l’any 2013 es basa en una 
contenció de la despesa municipal en totes les àrees i una reducció dels costos de 
personal –que és habitualment el capítol de despesa més alt dels comptes de tot 
Ajuntament–, que no arriba al 45%, dada xifrada en la mitjana de pobles del Maresme.

El govern caldenc treballa de forma intensiva per continuar realitzant una acurada 
planificació econòmica amb l’objectiu de millorar progressivament l’erari públic sense 
repercussió, en la mesura del possible, en els serveis que presta a la ciutadania.

Fruit d’aquesta acurada gestió econòmica, el govern ha tancat l’exercici 2012 amb un 
romanent de tresoreria de poc més de 874.000 €, fet que no es produïa des de l’any 
2008, com podeu apreciar en el gràfic següent.

TEMA DEL MES

El govern tanca l’any 2012 
amb un romanent de més de 
800.000 euros
La bona gestió realitzada en els darrers anys i la 
generació de nous ingressos per a l’Ajuntament 
propicien una progressiva recuperació de la hisenda 
municipal

SEGURETAT

Caldes vol formalitzar 
una mancomunitat 
de les policies locals 
de Les 3 Viles
n L’alcalde de Caldes d’Estrac, 
Joaquim Arnó, ha traslladat als 
seus homònims de Sant Andreu 
de Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt, Bernat Graupera i Miquel 
Àngel Martínez, respectivament, 
la seva intenció de formalitzar 
una mancomunitat dels serveis 
policials de Les 3 Viles i d’ampliar 
les seves prestacions, en la 
mesura que sigui possible, per 
tal de millorar la seguretat i la 
convivència ciutadana en els tres 
municipis.

Des del mes de febrer de 2008, 
les policies locals de Les 3 Viles es 
coordinen de forma conjunta en 
alguns protocols de col·laboració 
i auxili mutu, que s’estableix 
en un conveni signat entre els 
tres consistoris. Aleshores no 
va ser possible formalitzar la 
mancomunitat, per impediments 
legals que la Generalitat va posar, 
però actualment, un canvi de 
legislació permetria formalitzar 
una mancomunitat policial entre 
poblacions. 

Convençut de que aquest és el 
camí a seguir, l’alcalde també 
manté converses amb municipis 
veïns als de les 3 Viles –Arenys 
de Mar i Arenys de Munt– per a 
estudiar possibles fórmules de 
col·laboració en aquesta matèria.

CALDES EN XIFRES

874.704,89 €
és el romanent de tresoreria de 
l’any 2012 un cop tancat l’exercici.

Joaquim Arnó, alcalde: “el romanent 
és fruit de l’acurada gestió que 
realitzem per a contenir la 
despesa i generar nous ingressos 
a les arques municipals, a més 
de l’esforç destacat que exercim 
per a reduir la despesa”.
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BREUS

Noves zones 
verdes 
d’estacionament 
per a residents
n L’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac ha establert algunes vies 
del municipi com a zones verdes 
d’estacionament de vehicles 
exclusives per a residents,  que 
se sumen a les zones blaves ja 
existents fins ara, aquestes sí 
obertes a tothom. Les noves 
zones verdes s’han implantat 
als carrers Lluís Companys i 
Pont del Sergent, al Camí Ral i la 
carretera de Sant Vicenç –entre 
les escoles i el Camí del Mig- i 
al número 14 del carrer Santa 
Teresa.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
ja ha distribuït entre els veïns 
els distintius renovats de l’any 
2013 per a l’estacionament de 
vehicles en zona d’estaciona-
ment regulada. En aquesta oca-
sió, el consistori ha fet arribar 
els distintius per correu a tots 
els domicilis, a fi d’estalviar 
desplaçaments per a la seva 
renovació.

n El passat 7 de febrer, l’expresident de la 
Generalitat, Pasqual Maragall va visitar el 
nostre poble, en concret, el Mercat Munici-
pal, la Fundació Palau i, finalment,  l’Ajunta-
ment, on el van rebre l’alcalde, Joaquim Arnó 
i les regidores i regidor del govern, Roser 
Alsina, Beth Segura i Marcos Blázquez, i on va 
signar el llibre d’honor amb un escrit en què 
expressa la seva gratitud a la població.

L’alcalde va obsequiar Maragall amb diversos 
llibres sobre la història local, que l’expresi-
dent va rebre de bon grat perquè el va fer 
reviure “bones èpoques” passades a la po-
blació, on la seva família s’hi va instal·lar (al 
carrer de la Pau) perquè el seu avi, el poeta 
Joan Maragall (1860-1911) es sotmetia a cures 
balneàries per pal·liar les seves afeccions. 
Maragall va mostrar un interès especial per 
visitar el parc Joan Maragall, dedicat al seu 
avi, que compta amb un bust del poeta, res-
taurat per l’Ajuntament l’any 2008.

Caldes rep la visita 
de l’expresident  
Pasqual Maragall

Alta participació en la darrera 
sessió pública informativa 
n L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, va oferir el 15 de 
febrer  una sessió pública informativa per tractar diversos temes 
de l’actualitat municipal. Aquesta trobada, la primera de l’any, 
va registrar una alta participació de públic –entre altres, alguns 
membres de l’oposició– que va seguir amb cura les explicacions de 
l’alcalde.

A través d’una projecció, Joaquim Arnó va tractar diversos temes 
com l’aparcament turístic fotovoltaic, l’estat de les finances 
municipals, les negociacions del govern per a restablir el servei 
de televisió per cable, les tasques de millora desenvolupades a 
l’Escola Sagrada Família i l’estat de les reunions amb el Col·legi de 
Farmacèutics per a la reobertura d’una farmàcia al poble. Després 
de les intervencions dels ciutadans es va donar per finalitzat l’acte.

Impuls municipal a 
iniciatives destinades 
a l’educació en el 
lleure dels infants 
n Les àrees municipals d’Educació, 
Esports, Infància i Joventut cedeixen 
diverses instal·lacions totalment 
adequades per al desenvolupament 
d’activitats sorgides en època de 
vacances escolars i orientades a 
l’educació en el lleure dels infants 
del municipi, a més d’oferir suport 
tècnic a les diverses entitats or-
ganitzadores, en cas de sol·licitud. 
L’Ajuntament aplica els preus pú-
blics vigents per a l’ús de cadascuna 
de les instal·lacions que cedeix, en 
considerar que les activitats a de-
senvolupar comporten un benefici 
econòmic per a les entitats organit-
zadores. A més, el consistori vetllarà 
perquè les activitats que es realitzin 
compleixin tots els requisits legals 
que regulen les activitats d’educació 
en el lleure, en les quals participen 
menors de 18 anys i en garantirà, so-
bretot, la seguretat  i una adequada 
atenció als infants.
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JOVENTUT

Nova programació 
de tallers sobre la 
salut entre infants 
i adolescents
n L’Ajuntament de Caldes ultima 
una programació per a aquest mateix 
any de tallers i activitats diverses 
orientades al foment de la salut entre 
la població infantil i juvenil. 

L’objectiu d’aquesta programació 
que organitzen les àrees municipals 
d’Infància, Joventut i Educació es 
centra en l’aportació d’eines i recursos 
participatius, adreçats als diferents 
sectors implicats amb la infància, 
l’adolescència i la joventut, per tal 
de promocionar la salut entre la 
població. Per dur a terme aquest 
conjunt d’accions, el consistori 
caldenc ha rebut una subvenció de 
3.000 € de la Diputació de Barcelona.

Així, durant l’any 2013 s’han programat 
a Caldes 8 tallers i activitats adreçades 
a promocionar hàbits i actituds 
saludables entre la població, que 
es portaran a terme en els diversos 
centres educatius i en diversos 
equipaments municipals, com l’Espai 
Jove o La Fabriqueta.

Els joves participen en diverses activitats 
i propostes dels darrers mesos
n El jovent de Caldes, a través del projecte “Jove, ReActiva’T!” ha participat acti-
vament en diferents propostes i activitats endegades des de l’Àrea de Joventut, 
com ara les activitats de Carnaval, amb la construcció de la Reina Carnestoltes, la 
participació a la rua i a la posterior sessió de DJs (dels joves que havien participat 
al curs de DJs que es va organitzar fa poc des de l’Espai Jove).

Gràcies a la col·laboració dels comerços de Caldes, gairebé 50 joves han participat 
al Taller-Concurs de Truites “No saps què fer amb els ous?” que es va portar a ter-
me a l’Espai Jove el dia de Dijous Gras. Els comerços col·laboradors a l’edició d’en-
guany han estat l’Agrobotiga Can Majó, la Polleria Can Piu, la Carnisseria Anna Solà, 
la Peixateria La Xarxa i les Fruites i Verdures Mercè.

Per altra banda, des del consistori es vol agrair també la participació activa de la 
quinzena de joves que van col·laborar en l’organització de la 24a Cursa Popular de 
Caldes d’Estrac.

Jove, recorda, l’Espai Jove és el teu espai. Estem oberts a totes les teves propostes i 
iniciatives. Vine, i parlem-ne!

Arrenca la 19a Pesolada 
de Caldes d’Estrac
n Fins al proper 28 d’abril es poden degustar els plats elaborats 
amb la varietat de pèsol de la floreta o garrofal als sis restaurants 
que participen en aquesta 19a edició de la Pesolada.

L’Associació de Restauradors i Hostalers de Caldes va organitzar 
el passat 7 de març l’acte de presentació del certamen gastronò-
mic que donava el tret de sortida de la Pesolada d’enguany. Els 
sis restaurants participants en la mostra van oferir diversos tasts 
elaborats amb el característic i exquisit 
pèsol de la floreta, un plats 
que formen part dels menús 
que aquests establiments 
ofereixen als clients durant la 
19a edició de la Pesolada de 
Caldes.
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El govern regula 
l’atorgament de 
subvencions a 
entitats locals
n L’Ajuntament ha aprovat definiti-
vament un document que regula els 
criteris d’atorgament de subvenci-
ons a les entitats i associacions lo-
cals. El document, anomenat Criteris 
d’atorgament de subvencions a enti-
tats i associacions, ja feia un any que 
regia, de forma provisional, l’aplica-
ció de diversos criteris perquè les 
entitats locals gaudeixin d’ajut eco-
nòmic per a desenvolupar les seves 
activitats en benefici del municipi de 
Caldes d’Estrac. El reglament també 
defineix la documentació i el perío-
de de temps amb què compten les 
entitats per presentar la documen-
tació que els ha de permetre obtenir 
una subvenció de l’Ajuntament.

Des de l’aprovació inicial del docu-
ment–el passat 6 de febrer- per la 
Junta de Govern Local, el consistori 
no ha rebut cap al·legació i, per tant, 
ha quedat aprovat de forma defini-
tiva. El document es pot sol·licitar 
a les dependències municipals i al 
web de l’Ajuntament.

Torna el programa 
“Voluntariat per la 
llengua” a Caldes
n L’Ajuntament de Caldes col·labora, 
un any més, en aquest programa que 
té com a objectiu principal facilitar a 
totes les persones que tenen conei-
xements bàsics de català i es volen 
llançar a parlar-lo, que el puguin 
practicar en un context real i relaxat. 
Les 4 parelles ja inscrites al progra-
ma han iniciat les trobades lingüís-
tiques, però continuen obertes les 
inscripcions per a totes aquelles 
persones que hi vulguin participar.

Mentre esperem la signatura d’un 
acord amb el Centre de Normalit-
zació Lingüística (CNL), el consistori 
posa a l’abast de tothom aquest 
programa, que es vehicula a través 
de la Biblioteca Can Milans.

CULTURA

Una publicació 
detalla la presència de 
templers a Caldes
n La revista “Historia de Iberia Vieja”  publica 
un reportatge en la seva edició número 93 
sobre la presència dels Templers al nostre 
municipi. Emmarcat en un text sobre els 
ports templers de l’estat espanyol, l’autor, 
Jesús Ávila Granados, explica que els 
templers van fundar a Caldes el primer 
hospital termal de l’estat durant el segle 
XIII, així com un port marítim prop de la 
Via Augusta i la Torre dels Encantats, per a 
defensar la població, l’hospital i el balneari i 
controlar les entrades i sortides del port.

n El passat 14 de febrer la regidora de 
Cultura, Roser Alsina i la directora de la 
Biblioteca Can Milans, Tamara Alfaro, 
van  lliurar els premis als guanyadors del 
concurs de punts de llibre que ha orga-
nitzat la Biblioteca i que ha comptat amb 
una alta participació, amb un total de 163 
punts de llibre presentats. 

Els 6 punts de llibre guanyadors han estat 
els d’Ainhoa Segovia (categoria infantil, 
de 3 a 6 anys), Izan Czort (categoria infan-
til, de 7 a 12 anys), Laia Palacín (categoria 
infantil, de 7 a 12 anys), Carlos Petri (cate-
goria infantil, de 7 a 12 anys), Widad Ben-
hanou (categoria juvenil) i Virtudes Gea 
(categoria d’adults). Van ser finalistes Toni 
Rodríguez i Leire Amigó (categoria infan-
til, de 3 a 6 anys) i es va fer una menció 

especial a Pere Paricio i Daniel Daza per 
la originalitat de les il·lustracions.

Els punts de llibre guanyadors s’editaran i 
es distribuiran entre els usuaris de la bi-
blioteca  en fer el préstec de documents 
a partir del 23 d’abril, coincidint amb la 
diada de Sant Jordi. 

Es lliuren els premis del concurs de punts 
de llibre organitzat per la biblioteca

El pot de les enrabiades
Juanmiquel, Maria Àngels; Ben-Arab, Màriam.
Barcelona: Barcanova, 2011.

La Paula és afectuosa, però té mal geni. Per poca cosa s’enrabia. 
Fins al dia que el pare i la mare li donen un pot de llauna gros. 
Què vol que en faci, d’una llauna buida i vella? Però aviat hi tro-
barà una utilitat: hi cridarà les paraules enrabiades a dins i així 
ningú no la sentirà rondinar. 
Maria Àngels Juanmiquel és professora de llengua i literatura 
catalana de secundària a Banyoles. L’any 2002 surt a la llum el 
seu primer llibre, Obre bé els ulls, Marina...! L’any 2007 guanya 
el Premi Mercè Llimona amb el conte Vet aquí un pèl. Aquest 
llibre ha obtingut el Premi de la Crítica Serra d’Or 2009.

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS
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Ja és hora que alguns nouvinguts a la política local despertin i se n’adonin 
que el seu exercici no només consisteix en la confrontació i la desqua-
lificació dels qui no combreguen amb les seves idees, sinó que haurien 
d’aportar esforç i esperit constructiu a la lluita que més ens preocupa: el 
futur dels nostres fills. La reforma Wert suposa un atemptat greu tant a la 
llengua com al seu aprenentatge, ja que es carrega la immersió lingüística. 
Que el PP pretén dinamitar la convivència i l’estat del benestar a Cata-
lunya és una evidència. Només cal veure l’ofec econòmic i fiscal al que 
sotmet la Generalitat. Però no hem d’oblidar que quan el ministre Wert 
es justifica, ho fa invocant sentències judicials i interpretacions legislati-
ves que un Tribunal Constitucional, suposadament controlat pel PSOE, 
va col·locar com una llosa sobre el poble català, que ja s’havia pronunciat, 

majoritàriament, en referèndum. És a dir, donant la paraula al poble. Hi ha 
res més democràtic?

Amb aquest panorama tenim dues opcions possibles. Una de rebuig i 
contemplativa, que és la del PSC de Caldes que es limita a denunciar 
les retallades, per altra banda obligades després del dèficit del seu go-
vern tripartit, quantificat en 28.000 M € el 2010. L’altra, la que adopta 
la major part de la ciutadania, denunciar una relació submisa amb un 
Estat que ens ofega any rere any i que és incapaç de dialogar a la recerca 
d’una solució econòmica però també social d’un petit país que ja n’està 
més que fart, i aportar el nostre gra d’esforç i sacrifici per a sortir-nos-
en quan abans millor. 

Com podeu comprovar ens han reduït l’espai per a les nostres 
notícies, així que serem concisos.

Tenint en compte que ja ha transcorregut més d’un any des de 
la seva posada en marxa, ens va sorprendre que el passat 15 de 
febrer de 2013 l’alcalde, Sr. Arnó, en la seva sessió informativa, 
ens ocultés la facturació real que ha generat l’aparcament de les 
plaques fotovoltaiques, i només ens en mostrés dades teòriques.

És per això que emplacem l’alcalde, Sr. Arnó, perquè publiqui al 
web municipal les factures dels ingressos que han proporcionat 
les plaques fotovoltaiques durant l’any 2012, i perquè ens expli-
qui públicament a tots els caldencs i caldenques per què aquesta 
opacitat en la informació, i per què ha passat, en quatre anys, de 
fer un discurs triomfalista amb els ingressos de les plaques a in-
tentar-nos vendre ara que és una obra social sense ànim de lucre.

Tots SOM escola

En els moments actuals demanem transparència amb el 
tema de les plaques fotovoltaiques

ESPORTS

GRUPS MUNICIPALS

n Caldes va tornar a viure un intensa activitat el passat 3 de març 
amb la celebració de la 24a edició de la Cursa Popular. Un any més, 
800 corredors/es no van perdre l’oportunitat de córrer el circuit 
de “les 4 viles”, d’un recorregut de 10 km, que forma part de la 
prestigiosa Lliga Internet Championchip.

El guanyador de la 24a cursa Popular de Caldes d’Estrac ha 
estat, un any més, l’atleta Ibrahim Ezzaydouni (Futbol Club 
Barcelona) amb un temps de 32’2’’, mentre que la primera 
fèmina classificada va ser Vanesa Sancho, també del Futbol 
Club Barcelona, amb un temps de 41’3’’.

A nivell local, els primers caldencs classificats han estat, en 
categoria masculina, Xavier Corominas (SBR Open Team), amb 
un temps de 40’00’’ i Olga Sierra (CE Mediterrani), en categoria 
femenina, amb un temps de 49’56’’. El corredor més jove de la 
cursa, que també va rebre un premi, ha estat el caldenc Joan 
Vázquez, que va registrar un temps de 53’43’’.

L’organització de la cursa, a càrrec del Centre Atlètic Laietània i 
l’Ajuntament de Caldes, agraeix el suport de tots el voluntaris que 
van realitzar diferents tasques al llarg del matí perquè la prova de 
Caldes sigui, un cop més, un èxit compartit per tota la població.

La Cursa Popular torna a assolir la màxima participació
L’organització ja treballa en la propera edició de l’any 2014, quan se celebrarà el 25è aniversari de la prova esportiva
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES D’ABRIL DE 2013

3Dimecres

De 5 a 7 h tarda, La Fabriqueta
Cooperació i solidaritat
“Roses per Caldes”
Taller gratuït. Informació i inscripció a 
Serveis Socials, tel. 93 791 15 42
Organitza: Serveis Socials 

5Divendres

6 h tarda, Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE:
“El circ de drap”
A càrrec de Marta Catalan Tabola
D’una capseta oblidada a les golfes en 
sortiran històries del que va ser el circ 
més bonic del món. Fet de retalls, fils, 
dibuixos i botons. Cançons i històries 
per imaginar i viure la màgia del circ.
Organitza: Biblioteca Can Milans

6Dissabte

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

7Diumenge

11 matí, La Fabriqueta
Activitat familiar
Taller d’orenetes
a càrrec de Pere Alzina, biòleg
Organitza: Arrels Cultura i Regidoria 
de Medi Ambient

2/4 de 12 matí, Fundació Palau
Concert Orchestra Fireluche
Activitat familiar.
L’Orchestra Fireluche és un 
multitudinari grup de La Cellera 
de Ter, Anglès, El Pasteral i Girona 
que des del 2002 fan música amb 
instruments de joguina, reciclats, 
inversemblants, curiosos, clàssics i 
d’arreu del món.
Preu: 3 € per persona
Organitza: Fundació Palau

8Dilluns
 

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials

10Dimecres
 

De 5 a 7 h tarda, La Fabriqueta
Cooperació i solidaritat
“Roses per Caldes”
Taller gratuït.

De 5 a 7 h de la tarda
Sortim de casa
Informació i inscripcions a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials 

11Dijous

De 2/4 de 10 matí a les 9 h del vespre, 
Fundació Palau
Revoltes poètiques, resistència i 
resiliència. Seminari acadèmic.
Jornada d’estudi, debat i lectures 
coordinada per Margalida Pons i 
Jordi Marrugat.
La participació és gratuïta però és 
necessari inscriure-s’hi.
Organitza: Fundació Palau

12Divendres

6 h tarda, Biblioteca Can Milans
Conteclub,”Llibres sobre llibres”
Trobada del Conteclub
Organitza: Biblioteca Can Milans

13Dissabte

11 h matí, Biblioteca Can Milans
Trobada del Club de Lectura
Muriel Villanueva presenta el seu 
llibre “La Gatera”
Muriel Villanueva, escriptora i 
professora de l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès, comenta la seva 
última novel·la per a adults “La Gatera”.
Organitza: Biblioteca Can Milans

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

15Dilluns

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials

16Dimarts

10 h matí a 1 h del migdia, Casal dels Avis
I tu per què no? Formació 
de voluntaris per a ensenyar 
informàtica a gent gran (gratuït)
Organitza: Serveis Socials amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i el Casal dels Avis

17Dimecres

De 5 a 7 h tarda, La Fabriqueta
Cooperació i solidaritat
“Roses per Caldes”
Organitza: Serveis Socials 

18Dijous

1/4 de 4 tarda, Biblioteca Can Milans
Tertúlia literària amb els nens i nenes 
de 5è de l’Escola Sagrada Família
“Matilda”, de Roald Dahl
Organitza: Biblioteca Can Milans

19Divendres

1/4 de 4 tarda, Biblioteca Can Milans
Tertúlia literària amb els nens i nenes 
de 6è de l’Escola Sagrada Família
“Manolito gafotas”, d’Elvira Lindo
Organitza: Biblioteca Can Milans

20Dissabte

5 h tarda, Pistes Municipals de Petanca
Melé. Premis als 2 primers 
classificats de cada grup
Preu: 4 €
Més informació al telèfon 605 805 388
Organitza: Club de Petanca de Caldes 
d’Estrac

2/4 de 6 tarda, Fundació Palau
Poesia: l’eterna revolta
Visita comentada+recital poètic a 
càrrec d’Anna Maluquer.
Visita comentada a l’exposició “La 
Revolta Poètica 1964-1982”. Després de 
la visita, recital de poemes de Jacint 
Verdaguer, Enric Casasses, J.V. Foix, 
Biel Mesquida i Joan Salvat-Papasseit, 
entre altres.
Preu: 5 € per persona. Places 
limitades, cal reservar: 93 791 35 93
Organitza: Fundació Palau

22Dilluns

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials 

23Dimarts

9 h matí, Fundació Palau
Jornada de clausura de l’exposició 
“La Revolta Poètica 1964-1982”
Lectura pública continuada de 
poesia (gratuït)
Organitza: Fundació Palau

De 10 h matí a 1 h del migdia, 
Esplanada Can Muntanyà
Per Sant Jordi, la Biblioteca al carrer
Paradeta de llibres i hora del conte 
a Can Muntanyà
Veniu a conèixer les novetats 
editorials de la biblioteca i a recollir 
la nova edició de la guia del Maresme, 
aquest any dedicada a la poesia.

A les 10 h del matí
HORA DEL CONTE per als nens/es 
de l’Escola Sagrada Família.
A càrrec de Sherezade Bardaji.
Organitza: Biblioteca Can Milans
 
Al llarg del dia
Parades de roses i llibres per la 
Diada de Sant Jordi
Entitats, escoles i àrees municipals 
ofereixen roses i llibres en aquesta diada
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

10 h matí a 1 h del migdia, Casal dels Avis
I tu per què no? Formació 
de voluntaris per a ensenyar 
informàtica a gent gran (gratuït)
Organitza: Serveis Socials amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i el Casal dels Avis

26Divendres

Fins al 28 d’abril, al  CAR -Sant Cugat
Concentració pre-seleccions 
de patinatge artístic. Quarta 
convocatòria pre-seleccions 2013
Les instal·lacions del CAR (Centre d’Alt 
Rendiment), han estat una vegada més, 
el lloc de reunió i tecnificació, per a 
les patinadores del club de Caldes 
convocades, abans dels seus respectius 
campionats anuals.
Organitza: Club de Patinatge Artístic 
Caldes d’Estrac

29Dilluns

2/4 de 12 matí, Casal dels Avis
Taller de moviment i relaxació, 
a càrrec de Glòria Roca
Informació i inscripció a Serveis 
Socials, tel. 937 911 542
Organitza: Serveis Socials 

30Dimarts

10 h matí a 1 h del migdia, Casal dels Avis
I tu per què no? Formació 
de voluntaris per a ensenyar 
informàtica a gent gran (gratuït)
Organitza: Serveis Socials amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i el Casal dels Avis


