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en portada

n Després de 7 mesos de tasques de res-
tauració, el Naixement, patrimoni de Cal-
des, ja es pot veure i gaudir de nou a l’en-
trada de l’Ajuntament.

Les feines es van iniciar durant el primer 
període del 2014, després de la seva en-
retirada el passat Nadal, degut a que les 
figures estaven malmeses en part per ac-
tes vandàlics però també per les erosions 
pròpies de l’exposició al carrer, pels tras-
llats i pel pas del temps, com es pot veure 
en les imatges.

El conjunt va ser portat per la brigada mu-
nicipal al taller de la mestra artesana Maika 
Ardao, de Mataró, que les va restaurar des-
interessadament. Segons Ardao “són peces 
úniques, de gran valor, treballades en un 
taller català, i com a patrimoni nostre, és 
important mantenir-les en bon estat”.

El tradicional pessebre 
monumental torna al seu 
lloc, un cop restaurat

De les tres estàtues, la del Nen Jesús ha 
estat la que ha necessitat més feina. Per 
a la Verge Maria i Sant Josep, fets amb ar-
madura de fusta i revestiment d’escaiola, 
han fet falta treballs més detallats. Se’ls 
han hagut de refer algunes extremitats 
com els dits, que són els primers en patir 
els impactes de la climatologia. Finalment 
també s’ha fet un tractament contra tèr-
mits a les bases de les dues figures grans 
i totes les figures s’han pintat de nou res-
pectant els colors originals.

Des de l’Ajuntament es vol agrair since-
rament la col·laboració i labor realitzada 
per l’artesana Ardao, especialment per la 
qualitat dels resultats obtinguts.

S’inaugura el 
mirador del Drac de 
Caldes, Astharoth
n L’alcalde de Caldes, Joaquim 
Arnó, i el cap de colla dels Diables 
d’Estrac, Àngel Maculet, van ser els 
encarregats d’inaugurar el mirador 
situat en el punt on convergeixen 
el carrer Major i la carretera de Sant 
Vicenç amb el nom de “Mirador del 
Drac de Caldes, Astharoth”.  

El nom va ser escollit pels alumnes 
del cicle superior de l’Escola Sagra-
da Família que van presentar 38 pro-
postes. Després d’una reunió entre 
el CEIP i l’Ajuntament es va optar pel 
nom de “El mirador del drac de Cal-
des, Astharoth” que finalment va ser 
aprovat pel Ple de l’1 de desembre.

Durant els parlaments, es va desta-
car el fet que enguany els Diables 
d’Estrac han celebrat el 30è aniver-
sari, i també que el primer local es-
tava situat a prop del mirador. 

La tallada de la cinta del mirador va 
donar pas a l’espectacle. Els Diables 
d’Estrac van iniciar un correfoc que 
va començar a la plaça de Sant An-
toni, i va continuar pel carrer Major, 
la baixada de l’Església i la Riera fins 
arribar a la plaça de la Vila, on es va 
fer la gran actuació final.

3



Santa LLÚCIa

Bona acollida de la 
Festa Major d’hivern
L’encesa de l’arbre, la Nit de l’humor i el correfoc han estat 
les activitats que han gaudit de més participació

n El 12 de desembre, la tradicional encesa de l’arbre de Nadal es va convertir en l’acte simbòlic 
popular que va engegar la Festa de Santa Llúcia. La mateixa tarda, l’Ajuntament va acollir 
l’actuació de l’Aula de Música de Caldes d’Estrac i es va oferir una xocolatada a tots els nens i 
nenes que hi van participar, organitzada per la Comissió de Festes Nadalenques i l’Associació 
Donastrak, en col·laboració amb l’Escola Bressol Municipal i l’Escola Sagrada Família.

Una hora abans de l’encesa de l’arbre, la Biblioteca Can Milans va iniciar les festes amb l’hora del conte 
“El millor regal del món”, a càrrec de Rondallaire, un espectacle d’ombres dirigit especialment als infants.

Els protagonistes de la nit van ser, sens dubte, en Joan Pera i l’Àngel. Els coneguts humoristes 
van repassar tots els temes d’actualitat des del seu particular punt de vista, però també 
van deixar lloc per a les tradicions i les situacions quotidianes, i és que com va concloure 
l’Àngel: “val més riure i no perdre l’humor, que és el que ens ajuda a viure”.

Dissabte al matí, els més esportistes van poder gaudir de la masterclass de zumba organitzada per SIGE 
en col·laboració amb l’Ajuntament. A les 11h del matí, a la Sala Cultural, els més petits també van poder 
gaudir de la música, a càrrec de la Sílvia Sant i la Noemí Ventura, amb un taller de dansa creativa.

A les 11h, la Biblioteca Can Milans va organitzar una visita guiada amb el club de lectura 
al Born Centre Cultural centrada en la batalla de l’11 de setembre de 1714.

La missa solemne de Santa Llúcia, es va celebrar a les 12 del migdia i va ser presidida pel pare 
Jesús Romero, que va aprofitar l’ocasió per redescobrir els valors que va llegar la santa.

La tarda de dissabte va ser protagonitzada pels Diables d’Estrac, amb la 
inauguració del mirador del Drac de Caldes i el correfoc. 

La festa va continuar encara amb la nit jove d’hivern a la Sala Cultural 
a partir de les 23h, amb una sessió de DJ dirigida als joves.

Diumenge tots els caldencs i caldenques es van llevar amb la música característica 
dels gegants que van iniciar la plantada a l’esplanada de Can Muntanyà, on van ser 
presents les colles geganteres de: Navarcles, Sant Adrià del Besòs, Lloret de Mar, 
Sant Joan de les Abadesses i Caldes d’Estrac. Després de la plantada es va iniciar la 
cercavila que va finalitzar a la plaça de la Vila amb la ballada de tots els gegants.

El Nadal Rock solidari, un espectacle participatiu dirigit a les famílies, va ser l’acte que va tancar 
les festes, ensenyant als nens unes nadales diferents on fins i tot la Shakira pot tenir cabuda.
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aCtIvItatS de nadaL

Resposta 
positiva 
al Gran 
Recapte
S’ha aconseguit recollir 
3.200 Kg d’aliments 
entre Sant Vicenç de 
Montalt i Caldes

n El cap de setmana del 29 i 
30 de novembre, tant els veïns 
de Caldes com els de Sant Vi-
cenç de Montalt van respon-
dre amb generositat a la crida 
de recollida d’aliments amb 
motiu del Gran Recapte. Així 
es pot veure en el resultat: 
3.200 Kg d’aliments que es re-
partiran entre els dos rebosts 
d’ambdós pobles. Des de l’As-
semblea Local de Creu Roja es 
vol agrair als voluntaris i als 

9 equips es van enfrontar per 
aconseguir els primers llocs en la 
classificació i endur-se un pernil 

n Dins dels actes de la Festa Major d’Hivern, 
el passat 6 de desembre les pistes municipals 
de petanca de Caldes d’Estrac van acollir el 
Torneig Social de Festa Major d’Hivern, tirada 
de pernil.

9 equips (15 tripletes), dividits en tres catego-
ries, van competir per disputar-se els primers 
llocs de la classificació. Els equips van haver de 
superar 3 fases prèvies per poder participar en 

donants que han fet possible 
que totes les famílies puguin 
passar un bon Nadal.
Cal esmentar que a Caldes, 
els partits polítics locals (CiU, 
ERC i PSC) es van implicar en 

el recapte i la seva participa-
ció en la recollida d’aliments 
com a voluntaris sense cap 
mena d’al·lusió a la seva for-
mació política, tant el 29 com 
el 30 de novembre.

Èxit de la 34ª edició del Torneig Social del 
Club de Petanca

el torneig, ja que en un principi hi havia 90 per-
sones inscrites.

El torneig s’inicià a les 10h del matí i es va allar-
gar fins les 12h del migdia. Per grups els campions 
van ser: en la categoria A, E. Chias, C. Català i Ana 
Teo; en la categoria B, Ramón, Fajardo i Lidia, i en 
la categoria C, Isidro, Carlos i Ana Olmo.

Per categories els premis lliurats van ser els se-
güents: els primers classificats van rebre un per-
nil, els segons classificats un formatge de 3kg i 
els tercers van rebre xoriços ibèrics. A més, tots 
els participants van ser obsequiats amb una cai-
xa de neules i un cava. 
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en portada

n El Ple Municipal de l’1 de desembre va 
aprovar un pressupost de 4.391.650€ per al 
2015, amb els vots favorables del Govern 
de CiU i els contraris del Grup del PSC.

La xifra final, representa un lleu incre-
ment del 6,8 % en relació als números 
de l’any passat, que es justifica en una 
major aportació als programes d’atenció 
a les persones (32% més), ja que la des-
pesa en béns i serveis es manté estable 
(1,7 Milions) i la del personal també (1,6 
Milions).  Passa el mateix en la majoria 
d’àrees de govern que apart de progra-
mes actius també han de fer front a les 
despeses fixes que els hi corresponen, 
com per exemple, la del poliesportiu a 
Esports, la de l’escola Bressol i mante-
niment del CeIp a Ensenyament, l’equip 
d’atenció primària a Serveis Socials, la 
Biblioteca Can Milans a Cultura, el Con-
sultori Mèdic a Salut, o la de seguretat 
(policia Local), neteja viària, recollida 
brossa, transport públic i altres a l’Àrea 
de Govern Local i Via Pública, per ci-
tar-ne només alguns.

Pel que fa els ingressos, la font principal 
prové de la recaptació de l’IBI, 1,5 Mili-
ons d’euros. Una previsió que no incor-
pora cap increment ja que el Plenari va 
aprovar una reducció del seu coeficient 
(de l’1,04% al 0,94% ) que es compensa 
amb noves altes i amb l’actualització de 
la base imposable que està fent l’Agència 
Cadastral. També és important destacar 
els imports que s’obtindran per les con-
cessions municipals (330mil €) i zona 
blava (180mil €), ambdues molt incre-
mentades després de les revisions que 
s’hi ha aplicat en els darrers anys, a més 
del capítol de taxes per serveis que es 
presten, que arriba fins els 820mil €.

L’alcalde Joaquim arnó s’hi va referir en 
la seva exposició quan va explicar que 
l’IBI el paguen els caldencs i caldenques, 
però la taxa de la zona blava i els cà-
nons de les concessions, en realitat els 
caldencs les cobren, ja que són fruit del 
rendiment de les propietats i activitats 
municipals que, com va dir Arnó, són de 
tots i que fins fa poc, mai havien estat 
suficientment ateses.

Per al 2015, està previst que entre l’estat 
i la Generalitat aportin un 600mil € al 
pressupost municipal, subvencions al 
marge, mentre que pel que fa el deute 

L’Ajuntament pressuposta 4,4 milions d’euros per al 2015
La contenció de la despesa i la congelació dels impostos marquen les claus dels comptes

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL EXERCICI 2015

Ingressos Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat

Impostos directes  1.948.030,74    1.948.030,74

Impostos indirectes     20.000,00       20.000,00

Taxes i altres ingressos   819.300,00 144.000,00               5.000,00     958.300,00

Transferències corrents    787.219,26        787.219,26

Ingressos patrimonials    423.100,00                 54.000,00      369.100,00

Alienació d’inversions reals   394.000,00      394.000,00

Transferències de capital               0,00                  0,00

Actius financers                0,00            0,00                0,00

Passius financers                0,00            0,00                0,00

Total ingressos 2014  4.391.650,00 144.000,00          59.000,00      4.476.650,00

que manté l’ajuntament significa una 
aportació d’uns 160mil €, destinats bàsi-
cament a proveir la quota del crèdit de 
1,8 Milions que s’ha renegociat a la bai-
xa i que serveix per cobrir les quantitats 
que les diferents administracions (bàsica-
ment Generalitat) deuen a l’Ajuntament 
d’exercicis anteriors.

Al Pressupost 2015 hi figura com a inver-
sió destacada (200mil €) la reforma dels 
passejos marítims, especialment el que 
connecta amb Arenys de Mar, així com 
la previsió d’un ingrés de 340mil € per 
la venda de dues parcel·les de propie-
tat municipal al carrer Mn. Cinto Verda-

guer, fet aquest que va servir d’argument 
al Grup Municipal del PSC per votar en 
contra del conjunt de les xifres econòmi-
ques per al 2015.

En el decurs del debat plenari, però, va 
quedar clar que les xifres del pressupost 
són totes, per definició, orientatives, 
però que especialment les del 2015 es 
basaven en l’evolució que han tingut en 
les liquidacions dels darrers anys, la qual 
cosa va permetre afirmar a l’alcalde que 
l’objectiu principal és que es pugui tan-
car l’any amb superàvit igual com ha pas-
sat amb els pressupostos del 2012 i 2013.

Despeses Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat

Despeses de personal 1.611.400,00     1.611.400,00

Despeses de béns corrents
i serveis   1.726.750,00 59.100,00             54.000,00    1.731.850,00

Despeses financeres     157.500,00       157.500,00

Transferències   206.800,00                5.000,00   201.800,00

Inversions reals   394.000,00          0,00     0,00   394.000,00

Transferències de capital              0,00                  0,00

Actius financers               0,00                  0,00

Passius financers    295.200,00 84.900,00      380.100,00

Total despeses 2014  4.391.650,00 144.000,00          59.000,00      4.476.650,00
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ServeIS SoCIaLS/enSenyaMent

Comença 
el taller 
d’informàtica 
dirigit a la 
gent gran
El curs, organitzat per 
l’Àrea de Serveis Socials, 
incideix en l’aprenentatge 
de les xarxes socials, la 
connectivitat i la seguretat

n La primera sessió es va fer el 
passat 3 de desembre d’11 a 13h 
al Casal de la Gent Gran i està 
previst que se’n facin cada dime-
cres fins al 18 de febrer.

El responsable del taller d’apre-
nentatge, Miquel Sánchez, ex-
plica que es vol consolidar els 
coneixements que tenen els 
participants en tot el que són 
xarxes socials i connectivitat, es-
pecialment l’ús del correu elec-
trònic; i també en la creació de 
documents. “L’objectiu és que es 
puguin moure bé per les xarxes, 
intercanviar i compartir arxius, i 

perquè no, fins i tot trobar viat-
ges per internet”.

D’altra banda, durant el taller 
s’incidirà en la seguretat, de ma-
nera que els assistents puguin 
detectar els enganys i estafes 
que es fan a través de la xarxa. 

“Són coneixements que po-
dran adquirir només amb una 
mica de perseverança, cosa 
que no els hi manca” conclou 
Sánchez.

L’Escola aprofundeix en 
el món del periodisme
n Durant tot el primer trimestre l’Escola Sagrada Família ha 
estat treballant amb els alumnes el llenguatge que s’utilitza 
en els mitjans de comunicació. El 5 de novembre es va fer 
una sortida al Teatre Monumental. A continuació, l’article 
escrit per una de les alumnes de l’escola: Judit Noya. 

Sortida al Teatre Monumental

El 5 de novembre els nens 
i les nenes de 5è i 6è de 
l’Escola Sagrada Família 
van anar al Teatre Mo-
numental de Mataró, 
enfront del Valldemia, a 
veure un espectacle de 
hip-hop. El grup que ba-
llava es diu el Cube (Kul-
bik Dance Company).

Els balls giren entorn d’una galleda plena d’emocions, que tots conei-
xem o hem experimentat alguna vegada.

Aquest grup de hip-hop és més bo que d’altres. I els moviments dels 
ballarins són llamps. Fan una fusió de hip-hop amb música electròni-
ca, blues, jazz, funk i reggae. La seva dansa uneix l’street dance amb la 
dansa contemporània, el mim o la poesia.

Als nens i a les nenes els hi va agradar tant que se’ls va posar la pell 
de gallina.

Judit Noya (6è)

L’Àrea de Serveis 
Socials presenta les 
activitats per al 2015
Unes 50 persones van omplir la 
sala d’actes de “La Fabriqueta”
n El passat 10 de desembre a les 17h, 
l’equip de Serveis Socials va organitzar 
una trobada per informar de les activitats 
que s’han dut a terme amb èxit durant 

aquest 2014 i les que estan previstes per al 
2015. L’acte va comptar amb la presència 
de la regidora Mònica Serra.

Entre les activitats que estan previstes per 
al proper 2015, destaquen els tallers de re-
laxació (beneficis físics i psíquics: diferents 
tècniques), de Carnestoltes, de Sant Jordi, 
de musicoteràpia, el de la memòria a través 
del joc, el d’informàtica per a la gent gran, 
el de manualitats i els tallers “Intergenera-
cional” i “Aprenent a ser pares”.  D’altra ban-
da es va parlar de les activitats que es rea-
litzen durant tot l’any com “l’Espai Lúdic”, 

el “Sortim de casa”, o el curs de català nivell 
bàsic, a més de les diferents conferències 
especialitzades en temes socials.
La trobada va permetre el diàleg entre 
tots els participants de les activitats i es 
va aprofitar per fer un brindis i per repartir 
un regal de Nadal elaborat per les perso-
nes grans de forma voluntària.

Des de l’Àrea de Serveis Socials es recorda 
que les persones interessades en inscriu-
re’s en algun dels cursos esmentats poden 
dirigir-se a la seu entre les 9h i les 13h del 
matí, o trucar al telèfon: 93 791 15 42.

7



aCtUaLItat

Una delegació del Cos Consular a Barcelona visita Caldes
L’objectiu era conèixer de prop les seus que van acollir les 
delegacions estrangeres durant la Guerra Civil

n Els visitants, encapçalats pel degà del Cos Consular, que és 
el cònsol de Guinea Bissau, van ser rebuts a l’Ajuntament per 
l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, que els va fer un breu relat 
històric sobre les diferents delegacions estrangeres que van es-
collir Caldes per instal·lar les seves dependències provisionals 
en els darrers temps del conflicte armat espanyol de 1936-1939. 
L’alcalde, entre altres coses va dir que “hi ha pendent una recer-
ca històrica ben feta que permeti reconstruir fidelment aquells 
temps que parlen d’ambaixades, consolats, delegacions, centres 
d’acollida, vaixells a les platges, refugiats i altres qüestions que 
mai més s’haurien de produir per culpa d’enfrontaments bèl·lics”. 

Segons estava previst, els cònsols van visitar els punts més em-
blemàtics de Caldes com la Riera, el safareig, els banys termals o 
la Fundació Palau, a més d’arribar fins al passeig del Anglesos, que 
fou un dels llocs escollits per ubicar-hi delegacions el 1939, com 
per exemple el consolat anglès a Can Mercè i Garriga. També van 
ser obsequiats amb el llibre del Modernisme a Caldes, l’Auca de 
Caldes i un plànol amb la ubicació dels consolats.

Van clausurar la visita les paraules d’agraïment del cònsol del 
Regne Unit que va prometre una nova visita, aquest cop amb 
el Cos Consular en ple, que es va dir que s’intentarà programar 
coincidint amb la Pesolada de Caldes.

Aprovat el procés d’adjudicació 
dels mòduls 3 i 9 del parc Maragall
Està previst que la concessió sigui de 12 anys
n El Ple extraordinari de l’1 de desembre va aprovar per unani-
mitat el plec de condicions que regiran el concurs públic per a 
l’adjudicació mitjançant procediment obert de les concessions 
per a l’explotació  dels mòduls 3 i 9 del parc Maragall.

La concessió dóna el dret d’explotar el servei-bar dels mòduls i 
finalitzarà el desembre de 2027. Com és habitual el plec de clàu-
sules es publicarà al BOP, DOGC i al perfil del contractant en un 
termini de 20 dies perquè les persones que ho desitgin puguin 
aportar al·legacions.

DivenDres 16 De gener 
19 a 21:30h – A La Fabriqueta

Sessió informativa del poUM

DivenDres 30 De gener 
19 a 21:30h – A La Fabriqueta

primer taller participatiu sobre el poUM 
MOBiLiTAT i viALiTAT

ACTiviTAT eCOnÒMiCA

DivenDres 6 De FeBrer
19 a 21:30h – A La Fabriqueta

Segon taller participatiu sobre el poUM 
MODeL D’OrDenACiÓ

Organitza: Ajuntament de Caldes d’estrac
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proMoCIó I tUrISMe

Els passatges de la zona 
marítima ja tenen nom
Els noms dels quatre passatges es van aprovar de forma 
inicial per unanimitat en el darrer Ple de l’1 de desembre

n Migjorn, Tramuntana, Gregal i Llevant són els noms escollits 
per als quatre carrers del municipi que fins ara no tenien de-
nominació concreta. Segons l’alcalde Joaquim Arnó “són noms 
que estan en coherència amb el caràcter mariner de Caldes”. El 
passatge Migjorn  és el que està situat entre el carrer Ciutat 

de la Paz/passeig de les Moreres i plaça de les Barques i que 
actualment es coneix popularment com carrer Estació. El pas-
satge Tramuntana  es troba entre el parc Maragall i la platja, 
just davant de l’hotel Colón. El passatge Gregal  dóna nom al 
carreró situat entre el passeig de les Moreres, entre els números 
1 i 2 del passeig del Mar. Finalment el passatge Llevant  és el 
que es troba entre el passeig de les Moreres i el passeig del Mar, 
just al límit amb el terme municipal d’Arenys de Mar.

“La idea –ha explicat Arnó– és continuar imprimint el segell per-
sonal de Caldes en cadascun dels seus racons i continuar amb la 
línia dels vents que ja s’havia iniciat en altres carrers del municipi”.

CALDESCANS, carrer Santema número 6, és el 
nou racó de Caldes que ha despertat l’interès 
d’aquelles persones que en buscar un lloc per fer 
una escapada esperen trobar l’aliança perfecta 
entre localització, atenció personal i qualitat.

I és que aquest estiu l’antiga casa d’estiueig de 
Caldes ha iniciat la seva activitat com a “Bed and 
Breakfast” oferint  tres habitacions dobles i un 
pati envoltat de natura que ells en diuen: “Pati de 
les hortènsies i Bar honest”, entre d’altres coses, 
perquè permet als hostes accedir lliurement als 
productes que necessiten seguint la línia del self 
service. En aquest pati, que convida a relaxar-se 
al vespre amb una copa de vi, també s’hi servei-
xen els esmorzars. 

La reserva de l’habitació inclou un esmorzar 
basat en productes típics de Caldes en les dues 
vessants: dolça i salada.

Paula Cornet, gestora de CALDESCANS, indica 
que aquesta primera temporada ha anat molt bé 
i en principi tenen pensat reobrir des del proper 
27 de març fins l’1 de novembre del 2015. Per con-
tactar amb ells es pot fer a través del mail:

info@caldescans.cat o en el telèfon: 680 578 109.

CALDESCANS B&B · Turisme de qualitat
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BIBLIoteCa

GrUpS MUnICIpaLS

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

DISPARA, yO yA ESTOy MUERTO. Julia Navarro. 
(NOVEL·LA)

Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 2013.

Dispara, yo ya estoy 
muerto és l’apassionant 
història de dues famí-
lies que persegueixen 
els seus somnis i llui-
ten per sobreposar-se 
al seu propi destí. Julia 
Navarro proposa una 
ambiciosa novel·la de 
personatges, on les se-
ves vides s’entrellacen 
amb moments clau de 
la història. Marian Mi-

ller, cooperant d’una ONG, ha de fer un informe sobre 
els assentaments il·legals dels jueus en territori palestí. 
Per això pretén recollir les versions d’ambdós costats, 
una decisió que la portarà a citar-se a Jerusalem amb 
Ezequiel Zucker, un ancià que té, com tantes persones, 
moltes coses per explicar i, fins i tot, algun secret per 
amagar... Així, com si es tractés d’un enorme trencaclos-
ques en el qual encaixar moltes i complexes peces, el 
vell Ezequiel li anirà relatant la història de la seva família, 
mentre ella li oferirà la versió àrab.

Estigues al dia de totes les novetats 

de Caldes, segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook: www.facebook.com/ajcaldetes

Twitter: @ajcaldetes

Instagram: @ajcaldetes

Les nostres etiquetes són 

#caldesdestrac #caldetes

Més de cent vint persones acompanyen 
Joana Ortega i Joaquim Arnó al Sopar 
de Nadal de CiU

La presència de la vice-presidenta de Catalunya, Joana Ortega va ser el més destacat del tradicional 
Sopar de Nadal de la Federació de CiU de Caldes que va tenir lloc el dijous 18 a l’Hotel Colón i que 
enguany va comptar amb el suport de les agrupacions locals de les Tres Viles i amb l’assistència 
també dels alcaldes de Llavaneres i Arenys de Mar, a part del de Caldes, Joaquim Arnó i de l’Equip 
de Govern de l’Ajuntament caldenc.
En el torn final d’intervencions, Joaquim Arnó va fer un breu repàs de l’actualitat política local i naci-
onal, mentre que Ortega es va referir al procés portat a terme el passat 9N i a l’inequívoc compromís 
del Govern de la Generalitat de seguir endavant fins aconseguir que els catalans i catalanes puguin de-
cidir quin ha de ser el seu futur polític col·lectiu. Sobre la denúncia presentada per la Fiscalia General 
de l’Estat contra Artur Mas, la consellera d’Ensenyament i ella mateixa i la dimissió del fiscal, Ortega 
va concloure que quedava molt clarament definida la manipulació i ingerència del Govern espanyol, 
la qual cosa posava en evidència la poca qualitat democràtica d’ambdues institucions, ja manifestada, 
però, en anteriors episodis contra el procés del poble català.
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE GENER DE 2015

durant tot el mes
De 9 a 14h de dilluns a 
divendres, a la Fabriqueta
Exposició: Visió Fragmentada 
del quadre “Onze de setembre 
de 1714” d’Antoni Estruch
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

1 Dijous 

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A gENT gRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

3 Dissabte

16:30h a les Pistes Municipals 
de Petanca
TORNEIg LA TIRADA DEL 
TORTELL
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

2/4 de 7 tarda, a la Sala Cultural 
ELS PASTORETS A CALDETES
A càrrec del Casal de Vilassar 
de Dalt. Punt de venda 
d’entrades a l’Ajuntament.
Preu: Adults: 5 Euros, infants 
fins a 10 anys: 3 Euros
Organitza: Espai Jove

5 Dilluns

A partir de les 6 h tarda
ARRIbADA DE SES MAJESTATS 
ELS REIS D’ORIENT
Recorregut: Riera, Santa Teresa, 
Camí Ral, Baixada de l’Estació, 
carrer Callao i Riera, fins la 
Plaça de la Vila.
Organitza: Comissió de Festes 
Nadalenques

8Dijous

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A gENT gRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

12 Dilluns

11 h matí, al Casal d’Avis 
RELAXACIó: bENEFICIS 
PSíqUICS I FíSICS. DIFERENTS 
TèCNIqUES
A càrrec de Nuria Batlle i 
Mamen Lucas. Informació i 
inscripció a Serveis Socials.
Organitza: Serveis Socials

15 Dijous

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A gENT gRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

16 Divendres

18h. a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE: gEgANTS 
DE SOMNIS”
A càrrec de Marta Catalán
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

De 19 a 21:30h a la Fabriqueta
SESSIó INFORMATIVA DEL 
POUM
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

19 Dilluns

11 h matí, al Casal d’Avis 
RELAXACIó: bENEFICIS 
PSíqUICS I FíSICS. DIFERENTS 
TèCNIqUES
A càrrec de Nuria Batlle i 
Mamen Lucas. Informació i 
inscripció a Serveis Socials.
Organitza: Serveis Socials

22 Dijous

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A gENT gRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

26 Dilluns

11 h matí, al Casal d’Avis 
RELAXACIó: bENEFICIS 
PSíqUICS I FíSICS. DIFERENTS 
TèCNIqUES
A càrrec de Nuria Batlle i 
Mamen Lucas. Informació i 
inscripció a Serveis Socials.
Organitza: Serveis Socials

29 Dijous

D’11 a 13h, al Casal d’Avis 
TALLER D’INFORMàTICA PER 
A gENT gRAN
a càrrec de Miquel Sánchez 
Organitza: Serveis Socials

30 Divendres

De 19 a 21:30h a la Fabriqueta
PRIMER TALLER PARTICIPATIU 
SObRE EL POUM
MOBILITAT I VIALITAT 
ACTIVITAT ECONÒMICA
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

Enguany els Reis d’Orient visitaran Caldes a 
partir de les 18h del dia 5 de gener

n Com cada any, Caldes prepara la benvinguda als Reis Mags d’Orient que ja 
han anunciat que arribaran al municipi a les sis de la tarda del 5 de gener, amb 
el temps suficient per poder repartir els regals entre tots aquells que aquest 
2014 s’hagin portat bé, però també amb el carbó necessari per repartir entre 
els que no han acabat de fer bondat.

A tots els que vulguin apropar-se per saludar els Reis Mags es fa saber que 
el recorregut s’iniciarà com cada any al capdamunt de la Riera, baixarà fins 
tombar al carrer Santa Teresa, i continuarà pel Camí Ral, baixada de l’Estació,  
carrer Callao i un altre cop a la Riera fins arribar a la plaça de la Vila.

S’ha de destacar que durant tot el mes de desembre la Comissió de Festes de 
Nadal i l’Ajuntament han estat treballant per oferir una rebuda molt especial a 
Ses Majestats, plena de detalls per sorprendre i captivar  tothom que hi parti-
cipi, fins i tots els mateixos Reis Mags.

Arribada de Ses Majestats, 
els Reis Mags d’Orient
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