
El terme municipal de Caldes d'Estrac, conegut també com Caldetes, és un dels que té la super!cie més reduï-

da, amb una extensió de 0,74 km quadrats. El poble està protegit per la Serralada Litoral, que discorre paral·lela 

a la costa, i gaudeix d'un clima envejable, amb primaveres avançades i hiverns i es"us suaus. 

Situat a la comarca del Maresme, a 36 quilòmetres al nord-est de Barcelona i al sud de Girona, Caldes d'Estrac 

compta amb diversos atrac"us turís"cs que la converteixen en una zona visitada per persones d'arreu durant 

totes les èpoques de l'any. 

Els banys termals han estat al llarg de la història el principal atrac"u del 

municipi. Des dels temps de romans -que anomenaven al lloc Aquae Cali-

dae- i, posteriorment, dels àrabs, gent de totes les èpoques i cultures ha 

gaudit de les aigües de Caldes per les seves caracterís"ques, especialment 

indicades per a la salut. Situats al bell mig de la població, al costat de la 

plaça de la Vila,  daten del segle XIX i són els únics de "tularitat pública de 

tot Catalunya. Les aigües emergeixen d'una galeria subterrània a una tem-

peratura de 38 graus cen#grads. Per la seva composició i classificació són 

aigües  bicarbonatades, clorurades sòdiques, de mineralització mitjana i 

de duresa molt tova, indicades per afeccions reumà"-

ques o artrosi; afeccions respiratòries; afeccions de l'aparell locomotor i seqüeles de trau-

ma"smes. 

Al llarg del segle XVI les poblacions de la costa van prendre mesures per a defensar-se de 

les incursions dels corsaris turcs: D'aquesta forma va iniciar-se la construcció de torres de 

guaita. El poble de Caldes està perfectament envoltat i vigilat per les torres de guaita, la 

Torre dels Encantats, la Torre Busquets i la Torre de les Heures. Totes tres són de planta 

circular i, en el cas de la dels Encantats i la Busquets, existeix una llegenda, amb princesa 

inclosa, que ha donat peu als noms dels gegants de la vila, Fà"ma i Busquets.  

Dins el terme desemboca la riera de Caldes (o de Torrentbò), divisòria tradicional dels comtats, bisbats i vegue-

ries de Barcelona i Girona i dels corregiments de Mataró i Girona. Pugem per la riera dins d’un  paisatge #pic 

del Maresme on la gent hi te cura d’horts i bes"oles (cavalls, ovelles, gallines…) en cercats fets de canyes i tot 

"pus de materials. 

La Capella del Roser de Torrentbò és d'una sola nau, amb absis semicircular amb dues 

finestres i pe"tes dimensions. La coberta és a dues aigües amb un campanar d'espadanya amb 

una campana. S'accedeix a l'interior gràcies a una porta d'arc de mig punt i un ull de bou al da-

munt, forma part de la finca de Can Miró de Torrentbò i ha estat totalment restaurada. 

Aquest conjunt d'edificis amb mas, masoveria i capella  s’anomena Can Gualba, encara que la 

gent en diu Can Golba.  

Hi ha una gran bassa i un jardí romàn"c. L'edifici principal és de planta rectangular amb la coberta de teules 

àrabs a 4 aigües. Consta de planta baixa, pis i golfes. Portal de punt rodó adovellat. Disposició simètrica de les 

obertures. Té una capella annexa a l'edifici principal d'una sola nau amb la coberta a dues aigües, porta princi-
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 El govern d’Arenys de Munt, que en té la cessió de la finca de Can Comulada per als propers 

25 anys, planteja un sistema de ges"ó pública-privada que  perme" finançar les reformes 

necessàries i donar-li un ús polivalent per potenciar ac"vitats culturals, lúdico-espor"ves, 

forma"ves, de promoció econòmica i de celebració d’esdeveniments, sempre amb responsa-

bilitat social.  

La casa de Can Comulada va ser construïda sobre les restes d’una an"ga masia coneguda 

com Ca l’Alsina, i en el disseny de la seva  edificació hi va intervenir amb tota probabilitat 

l’arquitecte Puig i Cadafalch. S’u"litzava com a casa d’es"ueig de la família Comulada a prin-

cipis del segle XX, i posteriorment va ser una casa de colònies per als nens de les Llars Mun-

det  

pal d'arc apuntat, finestra doble al damunt. La masoveria és de planta rectan-

gular coberta a dues aigües; consta de planta baixa i dos pisos. 

També es coneix amb el nom de Can Goy"solo, perquè a finals del segle XIX era 

la residència d'es"ueig de la família Goy"solo, coneguda per tenir tres germans 

escriptors.   

El rial acaba en un sender emboscat que seguim una estona fins a Torrentbò, nucli de població agregat a 

Arenys de Munt, situat a l’extrem de ponent del terme, a l’esquerra del sector de capçalera de la riera de Cal-

des, al límit amb Sant Vicenç de Montalt. 

Santa Cecília de Torrentbò és una ermita que pertany al barri de Torrentbò, situat al terme d’Arenys de Munt; i 

proper a  Sant Vicenç de Montalt.  Aquesta ermita, construïda al segle XIX, és un edifici de mides reduïdes. 

Consta d'una sola nau amb la coberta a dues aigües. La façana té una porta d'entrada sobre la qual hi ha un 

pe"t ull de bou. La decoració de la cornisa superior és amb arcs de mig punt en relleu. A sobre hi ha un pe"t 

campanar. Al presbiteri hi ha un retaule d'es"l plateresc  

Con"nuem el camí i arribarem al castell de l’Oliver, lloc cone-

gut per tots els bons gourmets, encara que el seu nom original 

és Can Milans del Bosch. El primer de la saga, Francesc Milans 

del Bosch, fou un guerriller que par"cipà molt ac"vament a la 

Guerra del Francès. D’ideologia lliberal, ob"ngué victòries im-

portants contra les tropes napoleòniques com la d’Hostalric 

(1808) i l’acció de Sabadell (1810). 


