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Editorial

Aquest 16 de juny s'ha complert un any de la constitució
del nou govern municipal, un any, ja, de la celebració del Ple
en què vaig ser escollit nou alcalde del nostre poble. La plena
consciència de la responsabilitat que comporta aquest càrrec, no
només a mi sinó també a la resta dels meus companys, va ser, és
i serà un factor determinant en la nostra manera de governar. 

Tot i l’inici convuls de legislatura -recordem que vam gover-
nar en minoria durant el primer trimestre del mandat- i malgrat
la composició política complexa del nou consistori, s’ha aconse-
guit en pocs mesos, entre tots (govern i oposició), una estabilitat
que serà positiva per a la política del poble. 

Durant el primer any és difícil presentar en els actius del
balanç de govern la consecució de molts projectes nous.
D'aquests, també n’hi ha hagut. Però per un govern nou, la feina
als primers mesos de mandat es basa sobretot a analitzar la situa-
ció que ens hem trobat quan ens hem fet càrrec del govern
municipal i a traçar el camí per arribar a allò que volem aconse-
guir. Aquesta feina està feta i ha de servir de base per aconseguir
de mica en mica, pas a pas, les millores que ens proposem per
Caldes.   

Amb aquest objectiu seguim treballant amb les mateixes
ganes i amb la mateixa empenta del primer dia. Ens queden tres
anys per endavant, amb la confiança que el millor, com diria
aquell, encara ha de venir. 

Jordi Solé i Ferrando
Alcalde

Un any
guanyant 
confiança

El servei d’ocupació
L’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant la

Regidoria de Treball, ofereix als calderins i calderines
que cerquen feina, bé perquè són a l’atur, bé perquè
volen millorar la seva situació laboral, el Servei
d’Ocupació. Aquest servei consta de diverses propostes
entre les quals destaquen la Borsa de Treball i el Club
de Feina.

La Borsa de Treball és un servei d’intermediació
entre les empreses que tenen ofertes de treball per
cobrir i les persones en situació de recerca activa i/o
millora de feina, que poden ser possibles candidates a
aquestes ofertes. Les persones inscrites a la Borsa de
Treball de l’Ajuntament poden apuntar-se a les ofertes
que s’actualitzen cada setmana i que es publiquen al
tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i als mitjans
de comunicació locals. 

El Club de Feina és una aula oberta a tota la ciuta-
dania de Caldes de Montbui que cerca feina o informa-
ció relativa al mercat laboral. El Club de Feina disposa
d’ordinadors, permet consultar les ofertes que aparei-
xen a la premsa escrita o un altre tipus d’informació, i
ofereix als usuaris i usuàries un telèfon per fer trucades. 

Els serveis municipals

..el sumari

El Dia d’Europa a Caldes

Ajuts per a projectes de cooperació

Art a la plaça de Lluís Companys 

Festival Caldeja’t
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Els grups municipals opinen
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Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat 

Club de Feina
Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó, 11. Primera planta
Horaris d'atenció: dilluns i dimecres de 10 a 14 h

Borsa de Treball
Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó, 11. Primera planta
Tel. 93 862 70 25/ Fax. 93 865 56 57
a/e: borsatreball.cm@caldesdemontbui.cat 
Horaris d’atenció: dilluns i dimecres de 10 a 14 h 
(3a planta)
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Ajuts a joves per participar en

activitats de cooperació

Art a la plaça de

Lluís Companys

...és notícia 

cultura

solidaritatEuropa

Caldes celebra per primera
vegada el Dia d’Europa

La plaça de Lluís
Companys té des d'aquest
mes de juny un mural creat
pels alumnes del Taller d'Art
Municipal Manolo Hugué i la
professora Dolors Molina.
Aquesta obra, inspirada en
el mar, està formada per
més de mil peces creades
per una vuitantena
d’alumnes del Taller d’Art i
s'ha finançat amb la
col·laboració del Sr. Josep

El Ple municipal del
mes de maig va aprovar
definitivament les bases
reguladores per atorgar
ajuts econòmics a joves de
Caldes de Montbui amb
l'objectiu de facilitar-los la
participació en activitats
de cooperació internacio-
nal al desenvolupament a
països del sud. 

Aquesta iniciativa per-
metrà que en la primera
convocatòria 5 joves de la

vila rebin una dotació eco-
nòmica de 450 euros que
es destinarà a finançar les
despeses d’assegurances
de viatges i de desplaça-
ments derivats de la parti-
cipació en activitats lliga-
des a la cooperació al des-
envolupament.

Aquests ajuts se sumen
a altres projectes solidaris
com són els premis Caldes
de Montbui de Treballs de
Recerca de Batxillerat.

L’Oficina de Català presenta l’Optimot

català

...a més
- Les excavacions al poblat iber de Torre Roja es reprendran al
juliol
- Més de 50 persones assisteixen a l'exposició dels darrers pro-
jectes d'urbanisme participatiu

- Torre Marimon acull la cloenda del programa A cent cap als cent

Aquestes i moltes altres notícies les podeu trobar ampliades a 
www.caldesdemontbui.cat

CV3

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha volgut celebrar
enguany per primera vegada el Dia d’Europa a la vila. Per aques-
ta raó, el 9 de maig es va celebrar a la Sala de Plens del
consistori una conferència a càrrec de l'eurodiputat Ignasi
Guardans. L’acte va comptar també amb la participació de
l’alcalde, Jordi Solé, el president del Cercle d’Amics de Taunuss-
tein, Àngel Ampurdanès, i el president del Cercle d’Amics de Cal-
des, Klaus Möller. A més, va precedir la xerrada la interpretació
de l'himne d’Europa a càrrec de 4 alumnes de l'Escola Municipal
de Música Joan Valls.

La celebració del Dia d’Europa a la vila, a banda de la confe-
rència, va promoure l’elaboració d’un fons bibliogràfic sobre
Europa a la Biblioteca, la creació d’un enllaç al portal de la Unió
Europea a la pàgina web municipal i la difusió de material esco-
lar als diferents centres de primària de la vila.

La Generalitat de Cata-
lunya ha creat un cercador
d'informació lingüística que
ajuda a resoldre dubtes
sobre la llengua catalana.
L’Oficina de Català de Caldes
vol apropar aquesta nova
eina anomenada Optimot a
la ciutadania calderina amb
l’objectiu d'aconseguir
l’autonomia lingüística de les
persones. I és que per mitjà
de l’Optimot es poden con-
sultar de manera integrada

diferents fonts com dicciona-
ris en línia. A més, quan les
opcions de cerca que ofereix
l’Optimot no resolen el dubte
lingüístic, es pot accedir a un
servei d’atenció personalitza-
da. Podem accedir a
l’Optimot a través de l'adreça
e l e c t r ò n i c a
http://www20.gencat.cat/
portal/site/Llengcat 
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...en portada

EL FESTIVAL CALDEJA’T

CV4

El festival Caldeja't es presenta un any més com la proposta cultural i lúdica de Caldes de
Montbui per a l'estiu. A més, enguany el Caldeja't torna amb força i amb una programació més
compacta que ens proposa tres setmanes d'activitats diverses per a tots els públics “de foc
a foc”, és a dir, des de Sant Joan fins a l’Escaldàrium.

Flama del Canigó
Tal com marca la tradició, un any 
més els calderins i calderines rebran
la flama del Canigó amb una cele-
bració a la plaça de Romà Martí.

Can Rius Festival
L’Associació Calderina de Ràdio
organitza tota una nit de solstici
d'estiu plena de música amb cinc
espais i cinc estils diferents.

Revetlla de Sant Joan
L’Orquestra DeLuxe posarà la música
a la revetlla de Sant Joan perquè
tothom pugui ballar a la plaça de la
Font del Lleó.

BEM Festival
El BEM Festival torna a proposar 3
dijous de música i arts visuals al 
carrer a tres espais diferents per
donar vida a la vida nocturna del 
nucli antic de la vila. 

Horitzontal_MIAU (Mostra
Independent d’Art Urbà)
L’Horitzontal és una Mostra
Independent d’Art Urbà que tindrà
com a escenari el nucli antic de
Caldes. Així doncs, l’espai públic es
convertirà en un lloc d’expressió i
experimentació artística amb la 
participació de 5 artistes convidats 
i 5 artistes seleccionats.

L’hora del conte
La Biblioteca de Caldes se suma al
Caldeja’t amb una edició especial de
L’hora del conte que aproparà als 
més menuts les històries del follet
Albert.

Concert de rock calderí
Dos grups emblemàtics de Caldes,
Hèrzia i Absenta, tornen a l’actualitat
musical i ho fan reunint-se per primera
vegada dalt d’un mateix escenari. Sens
dubte, aquest serà un concert històric.

Quinzena Musical
La Quinzena Musical organitzada per
l’Escola Municipal de Música Joan Valls i
l’Ajuntament de Caldes arriba a la sete-
na edició i ho fa apropant una vegada
més l’escola al poble amb un total de 4
concerts de formacions lligades al 
centre.

Volta el món
Aquesta proposta ens acosta diversos
indrets del món a través de l’experiència
de calderins que han fet viatges d’allò
més interessants.

La Gimcana de la Guspira
La Guspira proposa una nit diferent amb
un sopar i una gimcana per a adults al
parc de Can Rius en què el més impor-
tant no és guanyar sinó passar-s'ho bé.

Escaldàrium. La Festa del Foc i
l’Aigua
La Festa del Foc i l’Aigua arriba un cop
més a la vila i ho fa carregada
d'activitats com un aquelarre gas-
tronòmic i un concert de grups locals. A
més, la combinació de pirotècnia, músi-
ca en directe i aigua tornaran la mitolo-
gia de l’aigua termal a la plaça de la
Font del Lleó.

Actuació castellera
Els Castellers de Caldes clouran el festi-
val Caldeja’t amb una jornada que
comptarà amb la participació dels
Nyerros de la Plana i la Colla Jove de
l'Hospitalet.

El festival compta enguany amb una programació en què tothom podrà trobar el seu espai i
cap excusa per quedar-se a casa. Propostes ja consolidades es combinen amb moltes 

novetats i, sobretot, amb molta festa.
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EL PROGRAMA
DILLUNS 23 DE JUNY
LA FLAMA DEL CANIGÓ: SARDANES·
ARRIBADA DE LA FLAMA
Lloc: plaça de Romà Martí
Hora: 20.30 h

CAN RIUS FESTIVAL 
(SOLSTICI D’ESTIU 2008)
Organitza: Assoc. Calderina de Ràdio
Lloc: parc de Can Rius
Hora: 23 h

REVETLLA DE SANT JOAN
Amb l’orquestra DeLuxe
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Hora: 23 h

DIJOUS 26 DE JUNY
BEM: DUOT (FREE JAZZ)
SESSIÓ DJ
A càrrec de Trimenidijeis i 
projeccions de VHS
Lloc: c. del Forn, davant del Ka 
Si No
Hora: 21 h

CONCERT
A càrrec de DUOT (FREE JAZZ) i pro-
jeccions de VHS
Lloc: c. del Forn, davant del Ka Si No
Hora: 23 h

DIVENDRES 27 DE JUNY
MIAU (MOSTRA INDEPENDENT D’ART
URBÀ)
PRESENTACIÓ DE LA MOSTRA
Conferència sobre art urbà
Lloc: nucli antic
Hora:19 h

FESTA D’INAUGURACIÓ DE LA
MOSTRA
Lloc: nucli antic
Hora: 23 h

L’HORA DEL CONTE
Contes del Follet Albert
Lloc: Biblioteca
Hora: 18 h

DISSABTE 28 DE JUNY
MIAU (MOSTRA INDEPENDENT D'ART
URBÀ)
MUNTATGE DE LES OBRES
Lloc: nucli antic
Hora:10 h

VISITA I RECORREGUT LLIURE
Lloc: nucli antic
Hora:19 h

CONCERT DE ROCK CALDERÍ: EL
RETORN D’ABSENTA I HÈRZIA
Lloc: Parc de Can Rius 
Hora: 22 h

DIMECRES 2 DE JULIOL
VOLTA EL MÓN: LOLIPLANET.COM
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Hora: 21 h

DIJOUS 3 DE JULIOL
BEM: ERM (POP ELECTRÒNIC)
SESSIÓ DJ
A càrrec de Trimenidijeis i projeccions
de VHS
Lloc: plaça de l’Àngel
Hora: 21 h

CONCERT
A càrrec d’ERM (pop electrònic) 
Lloc: plaça de l’Àngel
Hora: 23 h

DIJOUS 4 DE JULIOL
QUINZENA MUSICAL
Concert a càrrec de l’Octet
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hora: 20 h

DISSABTE 5 DE JULIOL
GIMCANA DE LA GUSPIRA
SOPAR 
Lloc: parc de Can Rius
Hora: 21 h / Preu: 6 EUROS

GIMCANA PER A ADULTS
Lloc: parc de Can Rius
Hora: 23 h / Preu: 4 EUROS 
Venda i inscripcions anticipades al TOC
fins dijous dia 3 de juliol. Places limi-
tades. Grups de 4 participants 
(majors de 18 anys)
Organitza: La Guspira

DIMARTS 8 DE JULIOL
VOLTA EL MÓN: UN RODATGE A GHANA
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hora: 21.30 h

DIMECRES 9 DE JULIOL
QUINZENA MUSICAL
Concert de professors de l’Escola de
Música
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hora: 20 h

DIJOUS 10 DE JULIOL
BEM: JOSEP THIÓ(pop d’autor)
SESSIÓ DJ
A càrrec de Trimenidijeis i projeccions
de VHS
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Hora: 21 h

CONCERT
A càrrec de JOSEP THIÓ
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Hora: 23 h

DIVENDRES 11 DE JULIOL
QUINZENA MUSICAL
Concert de vent a càrrec de Flaustaff
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hora: 20 h

DISSABTE 12 DE JULIOL
ESCALDÀRIUM (LA FESTA DEL FOC I
DE L’AIGUA)

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ
Lloc: nucli antic
Hora:18 h

AQUELARRE GASTRONÒMIC 
(Asado uruguaià)
Lloc: plaça de l’11 de Setembre
Hora: 21 h

ESCALDÀRIUM
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Hora: 24 h

CONCERT
Amb grups locals
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Hora: 01 h

DIUMENGE 13 DE JULIOL
ACTUACIÓ CASTELLERA
Amb Castellers de Caldes de Montbui,
Nyarros de la Plana i Jove
d’Hospitalet
Lloc: plaça de Moreu
Hora: 18 h

QUINZENA MUSICAL
Concert amb el grup de vent H3O
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Hora: 22.30 h
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...joventut
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EL PLA LOCAL DE JOVENTUT

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament ha treballat durant els
darrers mesos en l’elaboració del Pla local de joventut 2008-2012. La
primera fase d'aquest treball ha consistit a conèixer la realitat juvenil del
municipi. 

Aquesta diagnosi ha permès fer una fotografia de la realitat de Caldes
des del punt de vista dels joves de la vila. Per fer això s’han realitzat diver-
ses sessions de treball amb perfils juvenils diferents amb la intenció de
recollir totes les visions possibles de la realitat. En total, uns 400 joves
de Caldes han aportat la seva opinió i les seves idees a aquest estudi.

Fòrum Jove
El proper dijous 17 de juliol a les 7 de la tarda se celebrarà a l’Escola

Pia del carrer Bellit el Fòrum Jove. Aquesta trobada consistirà en el retorn
de totes les opinions de tècnics, polítics i joves recollides al llarg
d’aquesta primera fase. A través d’una construcció col·lectiva s’establiran
les línies de treball de la Regidoria de Joventut per als propers 4 anys, és
a dir, el Pla local de joventut 2008-2012.

Un any més, el TOC i els joves de Caldes han treballat
en l'elaboració de les activitats que configuren l'Estiu
Jove 2008. Sortides, tallers i una sessió golfa són
només algunes de les propostes per a les tardes
d’aquest juliol.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Caldes treba-
lla en l'elaboració del Pla local de joventut 2008-2011.
Coincidint amb aquesta iniciativa s'ha creat un nou bloc
(www.plajovecaldes.blogspot.com) on els joves poden
expressar la seva opinió sobre diverses temàtiques. Aquesta
nova aposta de la regidoria vol ser un canal de participació a
través del qual els joves puguin expressar per mitjà de textos,
fotos o vídeos com veuen Caldes. Amb el mateix objectiu s'ha
creat l'adreça de correu electrònic 

joventut@caldesdemontbui.cat.

ELS JOVES DE CALDES TENEN 
EL SEU PROPI BLOC

ESTIU JOVE
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...els grups municipals opinen

Ara fa un any que el nou govern municipal va començar a treballar amb un nou projecte de poble i amb unes
noves maneres de fer i treballar. Els inicis, com tots els inicis, no van ser fàcils: govern en minoria i una oposició encara
massa desorientada pels resultats electorals. Però el temps ha anat posant les coses al seu lloc i ara tenim un govern que,
encapçalat per ERC, compta amb l'estabilitat necessària per dur a terme un pla de govern treballat a fons durant els
primers mesos. Un any, en política, és poc temps per fer visibles els fruits de la feina de govern, per molt intensa que aques-
ta sigui. De fruits, ja n’hi ha hagut (més neteja, més cura de la via pública, processos de participació ciutadana i un llarg
etcètera), però la majoria encara han de venir i vindran. Tanmateix, el que sí que s'ha notat des del primer dia és un canvi
profund de tarannà i de formes. Tenim, després de molt temps, un govern de gent propera i amb empenta, un equip de
gent senzilla i amb il·lusió, obert a la ciutadania, amb uns objectius clars, un programa de govern que és públic, i que té en
l'esforç i la perseverança la seva principal fortalesa.
Grup Municipal d’ERC

Aquest mes de maig ha fet un any de les darreres eleccions municipals que no van donar cap majoria clara. La

lectura d'aquests resultats semblava indicar que l'electorat volia que CIU, una vegada més, entrés al govern del

nostre poble. La nostra manera de fer política ha deixat empremta com ho ha fet el rigor, la seriositat, la prudència, el pragma-

tisme i fer les coses amb un esperit d'estimació i respecte per la gent del nostre poble i el nostre país. Aquesta nova legislatura

dóna un altre tarannà a l'equip de govern ja que sembla que la consolidació de la democràcia ens porta a un repartiment de

vots. Aquesta correlació de forces al govern obliga a les formacions a tenir un tarannà diferent a l'hora de resoldre els problemes

de la vila, a escoltar molt i a fer participar tothom. Creiem que tot plegat enforteix una democràcia on el sí i el no sempre han

d’anar acompanyats dels arguments de l'equip de govern que és qui finalment ha d'executar els projectes.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Com a balanç de l'acció de govern durant aquest primer any, el PSC destaca l'absència d'un programa de govern

municipal, perquè el pacte era per sumar regidors. El que es veu són accions inconnexes de diverses regidories i

tendències ideològiques molt marcades. També apreciem una clara continuïtat de les polítiques municipals, amb

comptades excepcions. Totes les iniciatives d'obra pública que ara s'executen, es van aprovar i pressupostar en la legislatura

anterior. En general, no veiem cap idea nova. Han rectificat en la pujada de l'IBI, gràcies a la intervenció del PSC, i han augmen-

tat els diners per a assignacions de regidors alliberats, després d'haver-ho criticat llargament. En política urbanística sí que hi ha

una ruptura alarmant, ja que es modifica el POUM sense criteri consensuat amb els altres grups i s'han pres decisions contràries

als interessos dels ciutadans, com el conveni del Tiana i el rebuig de l'accès de la C-59 a l'altura del cementiri.

Grup Municipal del PSC

I al final s'haurà derogat el decret de mini transvasament i evitat la polèmica canonada. Un maig plujós, plujós com

mai, ens ha permès tornar a una situació de relativa normalitat. Ara el que toca és extreure'n algunes lliçons per al

futur. En primer lloc, cal millorar la comunicació de la gestió per part del govern de Catalunya i procurar prendre les

decisions amb més consens i participació. És cert que la celebració de les eleccions generals no hi ha ajudat, però la interlocució

amb els actors afectats i l'adopció de decisions més compartides hauria anat d'allò més bé.

I en segon lloc, hem de pensar que hi ha força probabilitats que tornem a patir episodis de sequera en un futur gens llunyà. Ara,

doncs, és el moment de planificar pensant que l'aigua dolça és un bé escàs i com volem administrar-la. Una dada per començar:

que en el moment de redactar aquestes línies l’embassament del Remei ultrapassi el 70% no evitarà nous episodis d’escassetat,

més enllà del curt termini. Grup Municipal d’ICV-EUiA 

L'educació és ara mateix el tema més important que té al davant el país d'acord amb l'avantprojecte de llei que

ha presentat el conseller Ernest Maragall. No hi ha precedents d'una llei catalana que hagi suscitat un rebuig tan

general. El passat dia 6 de juny es van presentar més de 225.000 al·legacions contra la reforma que es planteja des del govern

de la Generalitat. Aquesta és una llei com moltes d'altres que es desenvolupen en el nou Estatut, és un avantprojecte que com

continuï endavant molt aviat tindrem una regressió en el sistema educatiu català. Moltes escoles fins ara concertades passaran

a ser privades i això pot provocar que el proper setembre hi hagi cues de pares per inscriure els seus fills als centres públics

perquè no podran pagar l'escola privada. Ja sabem tots plegats el que costa arribar a final de mes. Vista la incompetència del

govern de la Generalitat, demanem a l'equip de govern municipal que vetlli per l'educació dels nens de la nostra vila amb unes

instal·lacions adequades i que no permeti que des del Departament inflin els nostres centres educatius amb mòduls. Els calde-

rins amb això no en tenim prou.

Grup Municipal del  PPC

Ja ha passat un any

Un any de govern obert

Un any de govern

La pluja ja ha arribat

L’educació

CV7
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Ajuntament 
93 865 56 56
Policia Local 
93 865 41 41
Jutjat de Pau 
93 865 00 81
Centre d’Atenció Primària  
93 865 41 25
93 865 44 55
Serveis Funeraris 
93 727 74 00
GMSSA (Cia. d’Aigues)
93 865 48 47
Correus 
93 865 02 49
Thermàlia-Oficina de
Turisme
93 865 41 40
Deixalleria
93 744 21 21
Biblioteca
93 862 67 56

Centre Cívic i Cultural
93 865 49 77
TOC - Punt d'Informació
Juvenil
93 865 46 55
Ràdio Caldes 
93 865 14 51
Taller d’Art Mpal. M. Hugué   
93 865 44 85
Escola Mpal. de Música
Joan Valls  
93 865 34 96

Centres d’educació
Escoles Bressol Municipal
El Gegant del Pi 
93 865 20 02
Escola Bressol Mpal. La
Lluna 
93 862 75 96
Escola Bressol Els Peixets
93 865 05 99
CEIP El Farell 
93 865 03 73
CEIP Montbui
93 865 08 33
CEIP El Calderí
93 866 52 27
IES Manolo Hugué 
93 865 37 62
Escola Pia 
93 865 03 33
93 865 34 43
Escola d’adults 
93 865 59 80
Centre Obert Buimont
93 865 30 53

Mossos d’Esquadra 
088
Bombers 
112
Generalitat 
012
Emergències 
sanitàries 
061
Sanitat Respon 
902 111 444

...l’agenda

Telèfons d’interès

Podeu enviar els vostres suggeriments o actes per a 

l’agenda de la propera edició del Casa de la Vila a l’adreça de 

correu electrònic: comunicaciocaldesdemontbui.cm@caldesdemontbui.cat

Farmàcia R.T.M.
25, 26 i 27 de juliol (dia i nit)
21,22,23 i 24 de juliol (dia)
26 de juny i 2,8,14 i 30 de juliol (nit)

Farmàcia Codina
11, 12 i 13 de juliol (dia i nit)
7,8,9 i 10 de juliol (dia) 
30 de juny i 17 i 23 de juliol (nit)

Farmàcia Tibau
18,19 i 20 de juliol (dia i nit)
14,15,16 i 17 de juliol (dia)
25 de juny i 1,7 i24 de juliol (nit)

Farmàcia Ruano
4, 5 i 6 de juliol (dia init)
30 de juny i 1,2 i 3 de juliol (dia)

Farmàcia Pelegrí
23,24,27,28 i 29 de juny i 26 de juliol
(dia i nit)
25,26 de juny i 28,30 i 31 de juliol (dia)
3,9,15 i 21 de juliol (nit)fa

rm
àc

ie
s 

de
 g

uà
rd

ia

20, 21 i 22 de juny
Memorial Rosario Sánchez
Zona esportiva Les Cremades

Del 23 de juny al 13 de 
juliol

Consulta la programació a les
pàgines centrals

Dijous 26 de juny
Cinefòrum: El verdugo de Luis
Garcia Berlanga
Escola d’adults, 18 h.

Divendres 27 de juny
L’hora del conte
Sala d'actes de la Biblioteca,
18 h.

Dilluns 30 de juny
Club de lectura. Tertúlia sobre el
llibre El conte número tretze
de Diane Setterfield
Sala d’actes de la Biblioteca,
19 h.

Diumenge 6 de juliol
Campanya de donació de sang
CAP Joan Mirambell, de 10 a
14 h.

Fira d’antiquaris i brocanters
Pl.  Font del Lleó, de 10 a 14 h.

Dimarts 8 de juliol
Campanya de donació de sang
Unitat mòbil a l’estació
d’autobusos, de 17 a 21 h.

Diumenge 13 de juliol
Fira d’artesans de l’alimentació
Plaça de la Font del Lleó, de 10
a 14 h.

Ràdio Caldes
Escolta i participa a
Ràdio Caldes, la teva.
107.8 de la FM i 

www.radiocaldes.cat 
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