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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.

Em plau enormement comunicar-vos la bona nova de la 
construcció del nou institut d’ensenyament secundari a Sant 
Vicenç de Montalt, un equipament necessari per als alumnes 
de Caldes que reben les classes en aquest centre docent. 

La força de la unitat entre els dos municipis afectats, Caldes i 
Sant Vicenç, ha estat clau per aconseguir aquest equipament 
escolar, imprescindible per a ambdues poblacions. Han estat 
sis anys de negociacions que han superat la crisi econòmica 
i alguns entrebancs polítics dels grups de l’oposició dels dos 
pobles, que no han dubtat a posar traves al procés. Malgrat tot, 
l’institut serà realitat i els nostres joves gaudiran d’un equipament 
de primera línia per a completar la seva escolarització.

A més d’aquesta notícia, aquest Portada es fa ressò de les dades 
obtingudes per l’Oficina de Turisme de Caldes durant l’estiu. 
Acomplint l’objectiu de la seva creació, aquest servei es consolida 
temporada rere temporada com a centre especialitzat d’atenció 
al visitant i com a punt integrador de l’activitat turística en 
tots els seus àmbits, des del comerç a l’hostaleria i l’activitat 
econòmica de Caldes, amb la creació de paquets turístics 
que permeten gaudir i potenciar l’estada al nostre poble.

Us convido a revisar les pàgines d’aquest butlletí 
que elaborem per a tots vosaltres.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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EN PORTADA

n  L’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, 
va assistir a aquest acte al costat 
de l’alcalde de  Sant Vicenç, Miquel 
Àngel Martínez, amb presència del 
d’alts representants del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. 
També hi van assistir la regidora 
d’Educació i Urbanisme, Elisabeth 
Segura i el regidor de Govern Local 
i Via Pública, Marcos Blázquez. 
El nou institut, que acollirà prop de 450 
alumnes de Sant Vicenç i Caldes, s’ubica 
a l’avinguda Sot del Camp. Tindrà una 
superfície construïda de 4.400 m2, 
disposarà dels serveis i comoditats 
que té un centre de nova construcció, 
una distribució en aules, espais per 
a usos administratius, elements de 
porxo que generin espais exteriors 
de relació, zones d’esbarjo, cafeteria, 
gimnàs, vestidors, biblioteca, etc.
Les obres que s’inicien a finals 
d’octubre, compten amb un pressupost 

Primera pedra del nou IES de Sant Vicenç 
que acollirà els alumnes caldencs
Divendres 18 d’octubre va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra del nou centre escolar 
a Sant Vicenç de Montalt, on acudiran també els alumnes de Caldes d’Estrac, un cop hagin acabat 
el seu pas per l’Escola Sagrada Família.  Està previst que les obres de construcció durin 16 mesos.

de 5.344.082 euros i amb un termini 
d’execució aproximat de 16 mesos.
Caldes va canviar l’adscripció d’alumnes 
a l’Institut de Sant Vicenç, ja que 
abans els alumnes acudien a l’Institut 
Els Tres Turons, d’Arenys de Mar. 
Actualment, són 62 alumnes de Caldes 
els/les que acudeixen al centre de 
Sant Vicenç a realitzar el batxillerat. 
La construcció del nou IES és un tema  
llargament reivindicat pels ajuntaments  
implicats i l’AMPA del centre. El 
nombre de  mòduls provisionals ha 
anat augmentant  cada curs i ha fet 
més evident la necessitat  del nou 
centre escolar. Els ajuntaments  de 
Caldes i Sant Vicenç van sol·licitar 
a la Generalitat l’agilització en la 
construcció de l’institut a finals 
d’any 2010, però l’aleshores conseller 
d’Educació, Ernest  Maragall (PSC) va 
anunciar que les noves  instal·lacions 
no es farien “per manca de pressupost” 
i no en va fixar cap previsió de 
futura construcció, fet aquest que 
va desencadenar un fort malestar 
entre els ajuntaments i en tota la 
comunitat educativa dels municipis.
El mes de novembre de 2012, el 
govern de la Generalitat –amb Artur 
Mas com a president– va refermar 
el seu compromís per a fer realitat 
el nou centre escolar, i, gairebé 
un any després, el projecte s’ha 
desencallat i comença a caminar.

Els alumnEs CalDEnCs 
DE l’IEs DE sant 
VICEnç gauDIRan DE 
tRanspoRt gRatuït

n Ateses les necessitats de desplaça-
ment dels joves de Caldes que cursen 
Batxillerat a l’IES de Sant Vicenç, l’Ajun-
tament ha decidit subvencionar els seus 
costos sempre i quan utilitzin el bus inte-
rurbà que circula a Caldes, el C-21, essent 
el seu punt de sortida la parada que hi ha 
davant l’Hotel Estrac. 
L’Ajuntament expedeix uns carnets de 
bonificació per a aquests estudiants 
que només es podran utilitzar en horari 
lectiu mentre duri el curs escolar 2013-
2014. Al seu torn, i, com cada any, tots els 
alumnes d’ESO del centre continuaran 
gaudint de transport gratuït.
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TURISME

L’Oficina de Turisme 
tanca la temporada amb 
un augment d’activitat

n L’Oficina de Turisme de Caldes ha 
tancat la temporada amb unes dades 
plenament satisfactòries pel que fa 
a la feina que es desenvolupa des 
del servei i els atractius turístics del 
municipi, amb un augment del 23% de 
visites a l’oficina per a rebre informació 
i/o assessorament. Amb les dades 
recollides pel servei es perfila el tipus 
de turista que visita el nostre poble.

La majoria d’aquest turisme és de 
proximitat i un 20%  estranger.  Es 
completa aquest perfil del visitant de 
Caldes com un turista que fa estada 
al nostre poble –també ha augmentat 
l’ocupació hotelera-, que viatja en 
família, en parella i, en alguna ocasió, 
sol. Entre les nacionalitats estrangeres 
que visiten Caldes trobem sobretot  
francesos, alemanys, anglesos...

Des de l’Oficina de Turisme s’han 
desenvolupat durant l’estiu diverses 
tasques per a promocionar el municipi 
entre el turisme. Cal destacar que 
enguany s’ha apostat per l’ús de les noves 
tecnologies i les xarxes socials per a 
recolzar la difusió de centres d’interès 
turístic i actes d’agenda programats al 
poble, entre d’altres. La més important 
és la posada en marxa del web turístic 

de Caldes, la pàgina que concentra tota 
la informació necessària per al nostre 
visitant. A més, un dels objectius de 
l’Àrea de Turisme ha estat la creació 
de la secció d’ofertes del nou web de 
turisme, un espai  des del qual tots 
els agents dels sector turístic poden 
trobar un lloc on promocionar les 

seves ofertes i on el turista potencial  
pot trobar un catàleg d’ofertes prou 
atractives per inspirar-se i visitar-nos, al 
mateix temps que es poden difondre a 
les xarxes socials (Facebook i Twitter).

La creació d’un canal a l’aplicació 
fotogràfica per a dispositius mòbils 
Instagram ha esdevingut també una 
bona eina de promoció turística. Els  
anomenats instagramers són bons 
fotògrafs, molt actius a les xarxes socials,  
líders d’opinió i imatge, i el seu ressò 
en xarxes va en augment.  El concurs 
a través d’Instagram sobre la Festa 
Major va ser tot un èxit i va suposar 
una promoció immillorable de Caldes. 
Les  imatges tenen la particularitat que 
reflecteixen experiències  viscudes pels 
propis usuaris, per tant projecten una 
imatge autèntica de la Festa Major i 
del municipi que perduren a la xarxa.

Altres accions que s’han desenvolupat 
des del servei consisteixen en la 
creació de paquets turístics com el 
2x1 del balneari o els Dijous d’art i 
gastronomia, que ha comptat amb 
la col·laboració de la Fundació Palau 
i diversos restaurants de Caldes.
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BREUS

Comença la poda de l’arbrat
n L’Ajuntament de Caldes ha 
iniciat les tasques de poda de 
l’arbrat dels carrers seguint el 
que estableix el Pla Quadri-
ennal de poda realitzat per 
tècnics experts gràcies a una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona. Amb aquesta actua-
ció s’inicia el pla que consistirà 
aquest primer any en una poda 
més rigorosa dels plataners que 
veuran reduïda la seva copa. 
Tot i que per a un bon desen-
volupament de l’arbre, a priori, 
no és necessària l’esporga, sí que ajuda a mantenir tota una sèrie de funcions estèti-
ques, sanitàries i de seguretat. L’esporga de l’arbrat viari al nostre municipi es realitza 
per aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l’arbre i un estat saludable, 
perquè tingui una estructura correcta i evitar caigudes de branques que puguin causar 
danys a persones o béns. A més, l’esporga també permet evitar interferències entre la 
copa i els vianants, edificis i instal·lacions de serveis.
A Caldes es practiquen diversos tipus de poda com són la de manteniment, el refaldat, 
la formació, la reducció de copa i la brocada. Cadascuna d’elles varia segons l’espècie, 
la seva ubicació i el seu estat fitosanitari. 
Segons l’inventari d’arbrat de l’Àrea de Medi Ambient, els carrers de Caldes compten 
amb exemplars de les següents espècies: 271 moreres blanques, 241 plataners d’ombra, 
126 tipuanes, 88 xicandres, 29 eucaliptus, 22 freixes, 19 palmeres de Canàries, 15 hibis-
cus, 13 arbres de l’amor, 13 bellaombres, 7 til·lers, 5 catalpes, 4 negundos, 4 whasingtò-
nies, 3 palmeres datileres, 2 xiprers i 1 exemplar de lledoner, garrofer i olivera.

Ja fa uns quants anys, l’Associació Arrels Cultura va 
endegar un projecte de reintroducció d’amfibis au·
tòctons a Can Muntanyà. Les espècies escollides –
presents, però cada vegada més escasses a la nostra 
comarca– van ser la granota verda (pelophylax pere·
zi) i la reineta (hyla meridionalis). Altres espècies com 
el gripau comú (bufo bufo) i el tòtil (alytes obstetri·
cans) encara hi eren presents de forma natural.
Aquests darres 3 anys, s’han buidat 3 de les 5 basses 
del Parc  –piscina inclosa– per tal de treure’n les 
espècies invasores (tortugues de Florida i similars, 
carpins daurats, carpes japoneses i gambúsies). 
Quan va començar la reintroducció, es van col·
locar uns petits plafons informatius al costat de 
cada bassa on s’explicava el projecte i es demanava 
que NO s’hi abandonessin espècies foranes. Tot i 
l’avís, s’hi continuen deixant tortugues aquàtiques 
no autòctones. Enguany, fins i tot, ja s’hi han repro·
duït les conegudes tortugues de Florida (trachemys 
scripta). Aquests animals, comprats generalment 
quan no són gaire més grossos que una moneda de 
2 €, creixen ràpidament i destrueixen grans quan·
titats de fauna i flora de l’entorn on habiten. Quan 
són adultes poden pesar fins a dos quilos i mengen 
pràcticament de tot (vegetals i animals) amb la qual 
cosa, estan dificultant la reintroducció dels amfibis 
abans esmentats.
Descrit el problema, es demana als convilatans que 
NO abandonin aquests animals al Parc –ni a qualse·
vol altre lloc–. En cas de no poder·se’n fer càrrec, 
cal posar·se en contacte amb el CRARC (Centre 
de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) 
trucant al 93 772 63 96 per porta·los allà. La fauna 
autòctona us estarà molt agraïda!

Jaume Viader i Fernàndez (Arrels Cultura)

Invasors a les basses 
de Can Muntanyà

Mor l’ex-alcalde Martí Alsina
El passat 17 d’octubre ens va deixar en Martí Alsina i Rifà, batlle del nostre poble  
entre 1973 i 1979, just abans de les primeres eleccions municipals democràtiques. 
Gràcies al seu tarannà afable i conciliador va ser, dins i fora de l’Ajuntament, un 
home estimat i respectat per tothom. Una bona part d’aquesta popularitat i es-
tima es devia també al fet d’ocupar durant alguns anys el càrrec de president del 
Club de Básquet Caldetas. Fou fundador i president de l’Agrupació de Pensionis-
tes des de l’any 1985 fins al juny de 2006. Conservarem un record cordial envers 
en Martí Alsina i en aquesta ocasió, acompanyem afectuosament la seva família.

En marxa la 
campanya 
de vacunació 
contra la grip
n El 15 de d’octubre va començar la 
campanya 2013 de vacunació contra 
la grip, que s’allargarà fins al 15 de 
desembre. La campanya té l’objectiu 
d’evitar les complicacions de la grip 
en les persones amb problemes 
crònics de salut, d’edat avançada 
o amb altres condicions que les 
fan especialment susceptibles 
als efectes de la malaltia, com 
els treballadors de la salut. Per a 
vacunar-vos heu de concertar dia 
i hora amb la vostra infermera.
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BREUS

Jo sóc el missatger. Markus Zusak 
Barcelona: La Campana, 2011.

Us presentem l’Ed Kennedy, un taxista jove, 
lamentable jugador de pòquer i un zero a 
l’esquerra pel que fa a l’amor. L’Ed estima 
en secret l’Audrey i viu en una caseta prefa·
bricada d’un barri suburbial amb un gos que 
pren cafè. La seva vida és rutinària, pacífica 
i bastant inútil, fins que un bon dia evita 
un atracament a un banc i es converteix en 
un heroi. Aleshores és quan rep la primera 
carta, l’as de diamants, amb unes adreces 
apuntades. L’Ed anirà a les adreces que la 
carta li indica i arreglarà els problemes de la 
gent que hi viu. Però després arribaran més 
cartes; i, a cada carta, tres noves adreces i 
tres problemes a resoldre. Fins que la carta 
que rep duu la seva pròpia adreça i només 
queda una pregunta per respondre: qui li ha 
encomanat aquesta missió?

LES RECOMANACIONS 
DE CAN MILANS

En Salva i la Martina van decidir, amb 
l’arribada del seu primer fill, fer reali·
tat allò que tantes nits els havia tret 
la son. Viure i obrir una activitat allà 
on es van conèixer i casar, a Caldes.

Ja fa més d’un any que la botiga és 
oberta. SOLETICO, el nom del local, 
és una derivació de la paraula italia·
na solletico que significa pessigolles. 
Pessigolles com a sinònim del riure 
i del plaer, és el que pretenem que 
els nostres clients sentin al nostre 
establiment a través del menjar i 
l’ambient que l’envolta.

Per poder aconseguir aquest “plaer” 
a SOLETICO cuidem molt la qualitat 
dels nostres productes. A la botiga tro·
barà diferents tipus de plats preparats, 
pasta fresca, salses, formatges frescos, 
vins, orxata artesana i una acurada 
selecció de productes italians amb es·

SOLETICO pecial dedicació a la regió de la Cam·
pania. La qualitat és el que el client 
espera de nosaltres, el nostre repte: 
seguir sorprenent i seguir complaent.

A Soletico també trobareu una selec·
ció d’autèntiques pizzes napolitanes 
elaborades al moment segons el pur 
estil napolità, com la pizza Siciliana 
(pizza amb tomàquet, mozzarella, al·
bergínia i alfàbrega).

Us hi esperem!

SOLETICO està situat 
a la Riera, número 
30, just davant del 
Mercat Municipal.

93 174 76 75
soleticotakeaway@gmail.com

La 1a Fira Animalnatural registra 
una gran afluència de públic
n L’esplanada de Can Muntanyà va acollir el passat 13 d’octubre aquesta nova proposta 
de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, que organitzada per l’Associació de 
Protectores APUAD, va tenir molt bona acollida entre el públic. A més de les nombroses 
i originals activitats que es van programar al llarg de tot el dia, es van aconseguir adopci-
ons de gossos que van aportar les diverses protectores que formen aquesta associació.

Torna amb èxit el 
Mercat de 2à mà
n Objectes i tot tipus de productes 
usats, en bon estat, van ser els prota-
gonistes de la segona edició del Mer-
cat de 2a mà a Caldes. Diumenge 20 
d’octubre, l’esplanada de Can Munta-
nyà va tornar a ser el centre d’atenció del nostre poble amb un anar i venir de gent que 
no van perdre l’ocasió de mirar, remenar i adquirir a preus ajustats, tot tipus d’objectes 
usats. Aquesta segona edició del mercat ha mostrat la plena consolidació d’una mostra 
que satisfà sectors de diverses franges d’edat de la nostra població i del voltant.
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La crisi també ha colpejat aquí. Hi ha persones 
que segur ho estant passant malament. Sens 
dubte. Però no per això, tot s’ha de qualificar 

com a dolent, tal i com s’esforcen a proclamar els socialistes locals i al-
tres personatges que tirant de tòpics i de generalitzacions, es pensen que 
pescaran algun vot si la diuen ben grossa, sigui veritat o no.
Estem cansats d’aquest joc. L’Ajuntament, amb el govern que presideix en 
Joaquim Arnó, fa el que pot per a millorar la situació del conjunt dels cal-
dencs i caldenques. És obvi que no sempre s’encerta ni tot es fa ben fet, 
però com a mínim no se’ls pot discutir l’ànim i l’esforç per intentar-ho.
Mentre alguns només critiquen i desqualifiquen quan no insulten direc-
tament, nosaltres treballem el més bé que sabem i podem per fer que 

Caldes funcioni. Aportem idees, propostes i solucions. No totes les que 
voldríem i ni totes les que calen –segur!- però ningú ens pot discutir que 
hi posem el coll per aconseguir-ho.
Ens cansa molt haver de perdre el temps replicant les mentides i acusa-
cions que ens llencen els qui s’hi dediquen en comptes d’aportar idees 
i propostes que ajudin a millorar Caldes. Ja no ho farem més. Molts cal-
dencs i caldenques amb qui parlem ens diuen que així ho fem. Que els 
deixem estar! Que s’enfonsen sols! Que ens dediquem a treballar perquè 
als desqualificadors de mena ja ningú els fa cas i es ridiculitzen sols.
Nosaltres no els respondrem més, no hi perdrem més temps. Seguirem 
treballant per Caldes i pels caldencs i per la via dels fets demostrarem 
que seguim i seguirem fidels al nostre compromís. Visca Caldes!

Els serveis municipals mínims obligatoris, segons les 
lleis i reglaments que regulen el funcionament dels 
Ajuntaments, són l’enllumenat públic, la recollida de 
residus, la neteja viària, la xarxa d’aigua potable, la xar-

xa de clavegueram, la pavimentació dels carrers, entre altres. Hem pogut observar 
en els darrers sis anys de govern, l’alcalde Sr. Arnó no disposa de cap planificació, 
ni té cap objectiu sobre aquestes matèries. Pel que fa al manteniment i millora de 
l’enllumenat públic, tots hem pogut comprovar com a dia d’avui hi ha fanals que 
no estan en funcionament. Això es deu al fet que no hi ha cap política integral ni 
cap pla d’inversions per mantenir fer realment eficient l’enllumenat públic per 
part de l’alcalde Sr. Arnó. Sobre la neteja viària i la recollida de residus, recordar 
que el Sr. Arnó el va adjudicar a dit durant tres anys. Ara tenim una nova concessi-
onària, que era l’oferta més cara de totes les que es varen presentar i que triplica 
en preu el que paguen municipis del nostre entorn pels mateixos serveis.

Però el més flagrant és el que passa amb la xarxa d’aigua potable, el clavegue-
ram i la pavimentació dels carrers. Cada cop més deixats i amb averies més 
freqüents. La manca de previsió i de planificació dels darrers sis anys per part de 
l’alcalde Sr. Arnó no té cap justificació possible. En el període de més ingressos 
extraordinaris de l’Ajuntament (recordar els plans Zapatero I i II, les subvencions 
de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i fins i tot de la UE), 
l’alcalde Sr. Arnó ha estat incapaç de fer una inversió real i programada, en el 
temps, de millora d’aquestes infraestructures. Tenim carrers, com el carrer Nou 
o el carrer de la Mercè, que fan autèntica pena pel seu mal estat. Tenim pro-
blemes crònics en la xarxa de clavegueram de la part baixa de la Riera i la xarxa 
d’aigua potable només s’apedaça en comptes de renovar-la.
Des del PSC de Caldes d’Estrac reclamem que s’elabori un pla d’inversions, i que 
es centrin els esforços econòmics en allò que l’Ajuntament està obligat a fer i 
de cap manera pot desatendre.

Caldes funciona

La percepció del serveis municipals per part de l’alcalde Sr. Arnó

BREUS

GRUPS MUNICIPALS

El CPA Caldes d’Estrac assoleix més triomfs
n La patinadora Anna Rabassa va 
assolir, dimecres 15 d’octubre, la tercera 
plaça de la Copa d’Europa de patinatge 
artístic en la categoria lliure infantil 
femení, que s’està celebrant a Gujan-
Mestras (França). La patinadora del 
Club de Patinatge Artístic de Caldes 
d’Estrac va sorprendre el jurat amb 
la seva actuació. També cal destacar 
la victòria d’Aina Lafuente, que s’ha 
proclamat campiona de l’Interclubs 
2013. Enhorabona!

El ciclista caldenc 
Gerard Armillas tanca 
la temporada amb 
14 títols en ciclisme
n El jove caldenc Gerard Armillas (a la 
dreta) no para d’aconseguir èxits esportius 
en la seva disciplina, el ciclisme. Integrant 
de l’equip aragonès Huesca La Magia, en 
Gerard ha tancat la temporada en res 
més que 14 podis en les diferents proves 
ciclistes en les que ha participat. D’entre 
tots aquests títols en Gerard ha aconseguit 
ser subcampió de Espanya i campió de la 
Copa Catalana. Enhorabona pels títols!

El programa “Voluntariat per la llengua” torna a Caldes
Vols aprendre a parlar català? Vols ajudar algú a parlar català? només hi has de dedicar 
una hora a la setmana durant deu setmanes!

Novament, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a través de la biblioteca Can Milans col·labora 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. Aquest programa promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen 
habitualment català destinen una part del seu temps a conversar amb persones interessades a 
agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder·lo parlar d’una manera natural. 
Enguany s’ha fet arribar a les entitats del municipi tota la informació del programa perquè, com 
a entitats actives, en facin difusió entre els seus associats i els animin a participar·hi.
Així, tothom que estigui  interessat a formar part del programa, ja sigui com a voluntari o com 
a aprenent, només s’ha d’adreçar per a obtenir tota la informació a la Biblioteca Can Milans.
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE DE 2013

4Dilluns
 

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials

5Dimarts
 

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials

7Dijous

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials

8  Divendres

6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
Hora del conte: “l’oca d’or”
a càrrec d’albert Estengre
Contes participatius.
Aquest n’era un noi que corria 
i corria perquè la gent no 
li agafés els seu tresor: les 
plomes de la seva oca, una 
oca d’or! L’Albert Estengre 
us convida a participar de la 
narració d’aquest conte, ja que 
a mesura que avanci, l’Albert 
anirà demanant voluntaris que 
ajudin a representar-lo.
Organitza: Biblioteca Can Milans
 

11  Dilluns

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials

12 Dimarts
 

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials

13  Dimecres
 

10 h matí, Ajuntament, Sala 
Manualitats 4a planta
Espai de salut amb reiki
Organitza: Serveis Socials

5 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Xerrada: avis vitals i 
saludables, a càrrec de lluís 
Vilalta
Organitza: Serveis Socials

14 Dijous
 

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials 

15 Divendres
 

6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
presentació del llibre infantil 
“míriam: de somiatruites 
a rodamón”. A càrrec dels 
autors Ruth Rodríguez i Miquel 
Cazaña. 
L’autora Ruth Rodríguez i 
l’il·lustrador Miquel Cazaña ens 
endinsaran en el món fantàstic 
de la Míriam i ens faran viure 
les seves aventures!
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

16  Dissabte

Tot el dia, esplanada de Can 
Muntanyà
Fira d’artesania
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

17  Diumenge

Tot el dia, esplanada de Can 
Muntanyà
Fira d’artesania
En el marc de la Fira, 
mongetada popular 
(celebració de les Jornades 
gastronòmiques de la 
mongeta del ganxet). 
Consulteu agenda del web 
municipal i cartelleres 
específiques
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

18  Dilluns

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

19  Dimarts
 

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials 

21Dijous

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials

22 Divendres 

6 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
Hora del conte  
A càrrec de Mon Mas 
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

24  Diumenge

Tot el matí, esplanada de Can 
Muntanyà
Fira de brocanters
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac /Delta

25 Dilluns
 

12 h migdia, plaça de la Vila
lectura del manifest contra 
la violència vers les dones
Dia Internacional contra la 
violència vers les dones
Organitza: Serveis Socials 
(Ajuntament de Caldes 
d’Estrac)

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials

26 Dimarts
 

11 h matí, Casal dels Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials

27 Dimecres
 

10 h matí, Ajuntament, Sala 
Manualitats 4a planta
Espai de salut amb reiki
Organitza: Serveis Socials

28 Dijous
 

6 h tarda, L’Equipament (La 
Fabriqueta)
Curs d’iniciació al català
Organitza: Serveis Socials

7 h tarda, Biblioteca Can 
Milans
Recital poètic: “salvador 
Espriu, tres obsessions i una 
visió”
A càrrec d’Anna Maluquer
Organitza: Biblioteca Can 
Milans
  


