INFORMATIU MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI · JULIOL DE 2017 · NÚM. 78

La nova plaça de la
Font del Lleó:
innovació urbanística
al servei de la tradició

Pàg. 7 El Camí Orbital, 5 km
de recorregut a l'entorn
d'elements naturals i
patrimonials de la
vila termal

Pàg. 3 Les excavacions
arqueològiques de les
Termes Romanes
desvetllen l'existència d'una
representació del Deu Apol·lo
mil·lenària
Pàg. 5 El Projecte Educatiu
de Ciutat es prepara per al
I Fòrum de l'Educació,
que serà el 28 d'octubre
Pàg. 5 Clou el procés
participatiu del Parc Termal
amb el recull d'aportacions
ciutadanes que serviran per
redactar el projecte final

Edició: Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 862 70 27
comunicacio@caldesdemontbui.cat
Disseny Gràfic: www.comunicaciografica.com
Impressió: Creus Cal.lígraf
Tirada: 6.500 Exemplars gratuïts
Podeu consultar el butlletí a
www.caldesdemontbui.cat

A més del Casa de la Vila, l'Ajuntament posa a la vostra disposició altres espais d'informació i participació:

www.votv.cat http://votv.xiptv.cat/caldes-de-montbui
107.8FM

Podeu seguir lAjuntament de Caldes de Montbui

Telèfons d'interès
Ajuntament: 93 865 56 56

VALLÈS
ORIENTAL
TELEVISIÓ

ràdiocaldes
www.radiocaldes.cat

a través de ladreça @AjCaldesMontbui

www.caldesdemontbui.cat
facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
Podeu enviar els vostres suggeriments o actes per a lagenda de la propera edició del Casa de la Vila
a ladreça de correu electrònic comunicacio@caldesdemontbui.cat

EMERGÈNCIES I ATENCIÓ SANITÀRIA
· Telèfon general d'emergències: 112
· Atenció sanitària
Urgències i consultes sanitàries
Atenció fora de l'horari d'obertura
del CAP (de 00 a 08 h): 061
· Policia Local: 93 865 41 41
· Bombers Voluntaris Caldes: 93 865 25 55
· Informació de la Generalitat: 012
· Creu Roja Caldes: 93 865 10 01

Volta Arquitectura + AR47

Informatiu Municipal CasadelaVila

No ens aturarem
Amb plataformes o sense, seguirem millorant el poble, que és
el que hem vingut a fer i, de fet, és el que estem fent des de fa
10 anys. Els propers mesos, a part de fer l'aparcament, iniciarem
les obres de remodelació de la plaça de la Font del Lleó, farem
el pas de vianants cap al polígon la Borda per sota la C-59,
ampliarem voreres, ampliarem el pavelló de Torre Roja i farem
els vestidors al pavelló del Bugarai, concretarem el projecte de
parc termal I estarem al costat de la democràcia a fi que a
Caldes de Montbui la gent pugui prendre part lliurement en la
decisió sobre si volem o no que Catalunya sigui un estat
independent en forma de república.
Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

El Cementiri Municipal de Caldes de Montbui és un equipament que ha
viscut una transformació substancial en els últims anys. La darrera, una de
les més visibles, va ser la pavimentació de la gran majoria de carrers, que
va permetre estabilitzar el pas i millorar l'estètica de l'espai. A més, dins del
mateix projecte, es van soterrar els serveis de recollida d'aigües, aigua de
rec, enllumenat i preses de corrent elèctrica (de manera que ara es poden
connectar punts d'il·luminació addicional si és necessari sense haver de
contractar grups electrògens, com es feia fins ara).
En paral·lel, es van fent accions d'arranjament de teulades, cobertes vegetals
a dalt dels blocs de nínxols, repintat de parets i ampliació de l'enjardinament.
Aquest any, a més, l'Ajuntament tramitarà l'ampliació de l'equipament, que
suposarà també la construcció d'una nova illa de nínxols de segona, i
afegirà cobertes vegetals en alguns passadissos.
L'objectiu és embellir l'entorn i ampliar els serveis.

Serveis que ofereix
Al Cementiri s'hi poden trobar nínxols de primera, segona i tercera classe,
columbaris (equipaments per dipositar urnes amb cendres) i panteons. Els
nínxols es poden adquirir en règim de lloguer o de compra.
D'altra banda el servei d'inhumacions funciona els 365 dies de l'any. Dins
de l'equipament, a més, hi ha una zona reservada com a Cementiri Civil.
Els usuaris o les persones interessades poden rebre informació i fer la
tramitació de serveis a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de
l'Ajuntament (t. 93 865 56 56) o a través de les dues funeràries que donen
servei a Caldes de Montbui:
Fundació Santa Susanna (t. 93 865 49 94 ) i Funerària Torra (t. 93 7277400)

Tot i que mai plou al gust de
tothom, a la plaça de la Font del
Lleó podria ploure al gust de
molts, perquè el projecte
urbanístic aprovat definitivament del 29 de juny és el fruit
d'un procés de participació
ciutadana que posa en relleu
les prioritats d'entitats i veïns
de Caldes de Montbui.
La propera tardor, un cop acabi el
procés de licitació de les obres i
ara que l'excavació arqueològica
ha finalitzat, començarà la
reurbanització de l'espai més
emblemàtic de la vila termal,
segons el projecte presentat per
l'estudi Volta Arquitectura + AR47.
Els redactors de l'estudi han
incorporat a la proposta les

exigències urbanístiques,
geològiques, socials i turístiques
d'aquest centre neuràlgic calderí.
La plaça de la Font del Lleó
seguirà representant la singularitat
termal de Caldes de Montbui, sent
la plataforma principal de fires i
m a n i f e s ta c i o n s c u l t u r a l s i
tradicionals, posant en valor els
elements patrimonials que acull i
fent honor a la història més antiga
i més recent del municipi. I, a més,
es convertirà en una plaça més
amable i més accessible, per quan
només calgui passejar-la i admirarla.
Llambordes, aigua i vapors
termals
La proposta per a la nova plaça
preveu potenciar la presència de

l'aigua termal en totes les seves
versions. Incorpora una nova font,
al costat del banc que farà de
m u r e t d a v a n t l e s Te r m e s
Romanes, que soluciona el difícil
accés a la Font del Lleó per a
persones amb mobilitat reduïda. I
converteix les escletxes de
drenatge de l'aigua pluvial en
espais de sortida dels vapors
termals, com un recordatori
permanent de les natatios que
existeixen en el subsòl i un
homenatge constant al fet termal.
També contempla la conservació
de la llamborda, col·locant la
llamborda original (polida i tallada
linealment) al centre, on conviurà
amb llamborda de granit als
perímetres, i fent servir les
alineacions de la pedra per integrar

i donar protagonisme als elements
patrimonials que acull la plaça,
com les Termes o la Font.
A més, només el joc de paviments
distingirà els diferents espais i
nivells de la plaça, perquè tot
l'espai estarà construït en un únic
pla que facilitarà la celebració de
tot tipus d'esdeveniments i
l'accessibilitat.
Finalment, es conservaran els
fanals i es potenciaran, en la
mesura que un subsòl ple de
vestigis romans ho permeti, les
zones verdes amb alzines (l'arbre
que antigament envoltava les
termes i espècie de gran bellesa
i tradició mediterrània).
Més informació a: http://www.
caldesdemontbui.cat/placafontlleo

Al jaciment romà hi havia un Déu Apol·lo
Horaris:
L'horari general del Cementiri Municipal és
de dimarts a divendres de 8 a 18 h i
dissabte i diumenge de 9 a 14 h (dilluns tancat).
Ofereix atenció a la ciutadania
els dimarts, dijous i dissabtes, de 8 a 14 h.
Aquest agost, el Cementiri mantindrà l'horari habitual
(excepte el dimarts 15 d'agost, festiu, que tancarà).
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La plaça del poble, pensada pel poble

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

Jordi Serra

En les properes setmanes,
finalment, s'iniciaran les
obres de construcció de
l'aparcament semi-soterrat
del costat de l'església.
Mes enllà de les 150
places d'aparcament,
l'obra permetrà crear una
nova plaça pública i un
nou passeig-mirador.
Aquest projecte és rebutjat
per un grup de persones
que, amb l'hiperbòlic nom de "plataforma salvem les hortes",
porten mesos intentant captar l'atenció de l'opinió pública, sovint
difonent mentides sobre aquesta actuació i la complexa i llarga
tramitació que hi ha hagut al darrera. Escoltant-los, un podria
acabar pensant que el nou aparcament arrasarà totes les hortes.
Com ja hem explicat en múltiples ocasions, res més lluny de la
realitat. Les hortes fan més goig que mai, sobretot per la feina
que hi fan els hortolans però també perquè el nostre govern hi
ha fet petites actuacions que han rebut el reconeixement
internacional en forma de premis. No tenim cap interès d'aixafar
la nostra pròpia obra de govern, i en canvi, tenim tota la sensibilitat
per integrar el màxim possible al seu entorn el nou aparcament
i la nova plaça.
Es perfectament legítim estar en contra d'aquest projecte, que
des del govern municipal considerem ben necessari i que, per
això, apareixia al nostre programa electoral com a prioritat. És
com a mínim tan legítim que els qui no el vulguin s'hi manifestin
en contra, com que els qui el volem fer, el fem. Amb la diferència
que nosaltres ens hi hem compromès electoralment. Tanmateix,
en l'oposició ciutadana, com en la política, no tot s'hi val, ni tot
és legítim. No s'hi val, per exemple, amenaçar públicament amb
donar feina a la policia local el dia que comencin les obres. No
s'hi val fer actes incívics sobre el mobiliari urbà. I tampoc val
acusar públicament al govern municipal d'haver tramès informació
falsa a la Generalitat per fer la modificació de la normativa
urbanística que permet la implementació d'aquest aparcament.
Una acusació com aquesta, feta en nom d'aquesta plataforma
a la premsa local, és una acusació molt greu, que posa en
entredit la professionalitat dels tècnics municipals que van signar
la documentació i l'honradesa del govern municipal. Espero que
els salvadors de les hortes siguin capaços de demostrar-la amb
proves i amb veritats. Perquè voler aparèixer com els herois
d'unes hortes que estan més que salvades, està molt bé. Però
també cal salvar la pròpia dignitat.

Cementiri Municipal

Volta Arquitectura + AR47

No s'hi val tot

és notícia

serveis municipals

editorial

Caldes acull un Apol·lo fet amb marbre de Paros (Grècia), en un taller de Roma, en la primera meitat del s. II d.C.
Aquesta és la conclusió inicial de l'estudi fet sobre el cap de pedra trobat al jaciment de les Termes Romanes de
Caldes de Montbui, durant les excavacions del passat maig.
L'estudi del marbre que es farà tot seguit acabarà de confirmar la datació i la procedència, però ja és segur que es
tracta d'una representació del fill de Zeus, i no una deessa de l'aigua, com havien apuntat les hipòtesis inicials.
Que sigui una representació d'Apol·lo, déu de l'oracle, de les arts i de la curació segons la mitologia grega, reforça
les hipòtesis que les piscines de Caldes de Montbui tenien una finalitat salutífera, a diferència de les piscines que
hi havia a les ciutats (que eren usades com a acte social, a més del motiu higiènic).El prestigi del marbre de Paros
(un marbre valuós per la seva puresa i extret durant l'època clàssica de l'illa grega de Paro) i el déu que representa
l'escultura (que segurament era de cos sencer) refermen el prestigi i la importància de les Termes Romanes de Caldes
de Montbui. També acaben de desmentir la creença que les piscines termals calderines eren un equipament auster,
una impressió que ja van descartar el director de l'excavació Pere Lluís Artigues i l'arqueòloga Carme Miró.
Podeu visitar el cap de marbre i saber més sobre les conclusions de les excavacions arqueològiques visitant el Museu
Thermalia (www.thermalia.cat).
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2017
www.caldesdemontbui.cat
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implantació de les propostes
sorgides del grup de treball. La
propera trobada es farà el 26
d'octubre d'enguany.
Caldes es va adherir a aquest
projecte en el Ple de l'abril de 2016
i la iniciativa està sent liderada per
l'Ajuntament, la Fundació Santa
Susanna i la Diputació de
Barcelona. El juny de 2016 es va
fer la primera convocatòria
ciutadana i al llarg dels darrers
mesos s'ha treballat en la primera
fase de diagnosi.
Caldes, ciutat amiga de la gent gran
té com a principal objectiu
l'envelliment actiu en el marc d'una
xarxa mundial de ciutats.

Joves mediadors de pati

El passat abril, l'Ajuntament ha
iniciat dos projectes paral·lels per
a l'ampliació del parc de lloguer
social i lloguer accessible del
municipi i per donar resposta al dret
de la ciutadania a un habitatge
digne i adequat a un preu
assequible.
D'una banda, ha obert una línia de
subvencions per a propietaris
d'habitatges desocupats a canvi de
llogar els immobles amb la mediació
de la Borsa de lloguer social de
l'Ajuntament i convertir-los en
lloguer assequible. L'Ajuntament
ha aprovat les bases de concessió
d'ajuts de fins 6.000  per habitatge
i un total de 50.000  disponibles.

D'altra banda, ha aprovat les bases
per a la compra d'habitatges que
es convertiran en immobles de
lloguer social, per a la qual cosa
l'Ajuntament disposa de 315.000.
A més, l'Oficina d'habitatge segueix
actuant com a Agència tramitadora
de les convocatòries de
subvencions d'ajuts al lloguer
d'altres administracions.
Al tancament d'aquesta edició del
Casa de la Vila l'Oficina d'Habitatge
havia tramitat 268 sol·licituds per a
les subvencions que convoca el
Ministeri de Foment, 72 peticions
més que les que es van tramitar
durant la convocatòria de l'any
2016.

Alumnes de 5è juguen al Gran Dictat de Natació

TRANSICIONS

Al maig va tenir lloc la segona
convocatòria ciutadana del projecte
Ciutats amigues de la gent gran,
amb l'objectiu de crear un grup
impulsor que lideri aquest procés
de participació ciutadana.
El grup va reflexionar sobre els 8
eixos de treball del projecte, entre
ells la Comunicació i la informació,
proposant accions per millorar els
canals de comunicació existents
perquè la informació arribi amb
efectivitat a la gent gran i perquè
es tinguin en compte nous canals
i mitjans de comunicació.
El grup ha proposat fer dues trobades
anuals per treballar els diferents eixos
i, alhora, fer el seguiment de la

Clou el procés participatiu del Parc Termal

Objectiu 2017:
més habitatge social

REHIDARTACIÓ TERMAL

Segona convocatòria del projecte
"Caldes, ciutat amiga de la gent gran"

El 13 de juny l'Ajuntament va
cloure el procés participatiu per
a la definició del futur Parc
Termal de Caldes de Montbui,
una superfícia de 37.000 m2 que
inclou també l'actual parc de
Can Rius
La sessió del 13 de juny ha estat
un punt de trobada de les tres
iniciatives promogudes per
l'Ajuntament per escoltar la
població i recollir idees sobre
aquest espai de lleure a l'entorn
del termalisme: la invitació a tots
els habitants a omplir el quadern
de debat familiar, la convocatòria
d'un grup de discussió ciutadà i
la convocatòria d'un concurs
d'idees entre arquitectes.

Les dues propostes de professionals
arquitectes (reHIDRATACIOtermal
i Transicions) reflecteixen les
principals conclusions de la fase
de recollida de criteris generals,
que són:
ASPECTES GENERALS: Parc
obert, verd integrat al paisatge, la
n a t u r a i e l p o b l e ; E s pa i
d'experimentació amb l'aigua
calenta; Lloc de trobada per
relaxar-se, passejar i gaudir de la
cultura i la natura.
QÜESTIONS LÚDIQUES,
CULTURALS I DE LLEURE:
Espais de descans i relax;
Escenari/anfiteatre i/o espai cobert
porxada per a realitzar-hi actes

culturals i festius; Espai atractiu i
accessible també per a la mainada;
Algun recordatori de l'Escaldarium.
EL PARC I L'AIGUA: Fonts
ornamentals, salts d'aigua,
brolladors que combinin l'estètica
amb l'ús i que es pugui interactuar
amb l'aigua i no només
contemplar-la; Llac/estany; Bany
de peus; Rierols/conductes
d'aigua visibles per a tot el parc;
Zona de banys termals totalment
integrada a la natura.
ACCESSIBILITAT: Sense barreres
arquitectòniques i accessible a tothom;
Integrat amb les rutes i els itineraris
rurals; Bons accessos des del centre
del poble perquè es vol fomentar que
la ciutadania hi arribi a peu o en bicicleta

MANTENIMENT, SEGURETAT I
CIVISME: Punt d'informació a
l'usuari; Presència important de les
energies renovables; Materials
sostenibles i resistents;
Senyalització informativa i
persuasiva sobre civisme i normes
d'ús; El disseny del parc ha d'estar
pensat per facilitar el manteniment
i garantir la seguretat.
La sessió celebrada al juny clouel
procés de participació ciutadana.
L ' A j u n ta m e n t p u b l i c a r à l e s
conclusions del taller i l'informe final
a w w w. c a l d e s d e m o n t b u i .
cat/parctermal

Semestre intens per al Projecte Educatiu de Caldes
40 infants de l'Escola Montbui, dels
cursos de 4r a 6è de primària van
rebre al juny els diplomes que
acrediten la seva condició de
mediadors de pati, una figura
pensada per ajudar a solucionar
possibles conflictes que es donen
entre els petits en les hores
d'esbarjo dins l'escola.
El projecte va néixer el curs
2015/2016, a l'escola Montbui, amb
la finalitat d'incentivar i promoure
la convivència. Es va formar a
alumnes de quart, cinquè i sisè
com a mediadors de patis que han
estat a disposició dels tots els seus
companys dels cursos d'infantil i
primària.
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La seva labor ha consistit en ajudar a
solucionar conflictes que es poden
donar a l'hora del pati entre els alumnes.
Aquest curs 2016/2017 el Servei
de Mediació de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui ha col·laborat
en la formació i supervisió dels
mediadors de patis. L'objectiu
principal ha estat impulsar el diàleg,
la cooperació i la responsabilitat de
cada alumne en el manteniment
d'un clima pacífic a l'escola, tot
acceptant les diferències, sense
voler canviar a les persones ni les
seves idees. Ha estat una experiència
molt positiva i els mediadors de pati
han tingut en tot moment una molt
bona predisposició.

1 6 a l u m n e s h a n e s ta t e l s
protagonistes de la darrera activitat
dedicada a la difusió del lèxic de
natació que l'any passat van
elaborar el Centre de Normalització
Lingüística del Vallès Oriental i
l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
conjuntament amb el TERMCAT.
Els joves estudiants han jugat a un
Gran Dictat molt especial, celebrat
a Les Cases dels Mestres, amb
companys i familiars entre el públic,
i amb continguts específics del lèxic
de natació De cap a l'aigua. Lèxic
de natació. Nedem en català!
Aquest any, igual que als dos
anteriors, han competit quatre
equips, cada equip amb un membre

de cada una de les escoles de
Caldes de Montbui (El Calderí, El
Farell, Montbui i Pia).
Els participants d'enguany han estat:
Equip 1: Jofre Hurtado (El Calderí),
Jana Riera (El Farell), Nil Cots
(Montbui) i Erika Guerrero (Pia)
Equip 2: Laia Many, (El Calderí),
Abraham Mendoza (El Farell), Adriana
Subirós (Montbui), Arnau Moliner (Pia)
Equip 3: Manel Rich (El Calderí), Elías
Mendoza (El Farell), Xènia Torrejón
(Montbui) i Núria Munné (Pia)
Equip 4: Jan Viñas (El Calderí), Aina
Fabregat (El Farell), Andreu Garcia
(Montbui) i Albert Llauradó (Pia).

180 persones relacionades amb l'educació formal (professionals del sector eductiu, AMPAs, etc) o vingudes d'altres
àmbits (comerç i empresa, entitats, lleure, Consell d'Infants, tècnics municipals, etc.) han fet aportacions al Mapa
de visions del PEC a través de les sessions i entrevistes fetes entre el febrer i el maig.
La quinzena de persones que actualment integra el Grup Impulsor ha estat revisant, classificant, agrupant i
reformulant aquestes aportacions amb l'objectiu d'elaborar línies estratègiques i propostes de treball concretes
que es debatran al I Fòrum Local d'Educació, que tindrà lloc el 28 d'octubre.
Aquest grup també s'encarregarà d'organitzar aquest esdeveniment, amb el suport del Grup Motor del PEC.
El grup reprendrà la seva activitat a inicis de setembre.
La inclusió social o la gestió dels espais comuns, alguns temes d'interès
Al llarg d'aquestes mesos, el Mapa de visions ciutadanes ha posat de manifest quin són els temes relacionats
amb l'educació en valors i l'educació transversal que interessen a la ciutadania. N'hi ha que apleguen una gran diversitat de propostes relacionades,
com ara: Els models de gestió i l'optimització d'espais per part de les entitats; Els joves i les seves necessitats en relació a la formació, a l'oci,
el lleure i la participació; Els joves en risc i la transició escola - treball; Les sinèrgies entre centres educatius i entitats; La prevenció i seguiment
de situacions de risc social als instituts de secundària; Les estratègies de cohesió i inclusió social, etc.
El PEC, eina per una societat més amable
El PEC busca anar més enllà l'educació formal com a principal espai educatiu i posa especial èmfasi en els espais educatius no formals i en el
paper de la ciutadania en la creació i reproducció dels valors que fan que la societat sigui més amable, justa i equitativa.

Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2017
www.caldesdemontbui.cat
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Catifes de ciment,
a Thermalia

La Casa Badia al
recorregut patrimonial

El Museu Thermalia acull, fins l'11
de setembre, l'exposició temporal
"Catifes de ciment. El món de la
rajola". Aquesta és una mostra
itinerant organitzada per l'Oficina
de Patrimoni Cultural de l'Àrea de
Presidència de la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament de Sitges
i el Consorci del Patrimoni de Sitges
gràcies als préstecs de la col·lecció
particular de Jordi Griset i d'altres
fons procedents d'institucions
públiques i privades, i de diverses
empreses.
L'exposició desperta l'interès en la
rajola hidràulica, un objecte
estretament vinculat a l'arquitectura
catalana, molt utilitzat entre 1890 i
1930. El discurs expositiu que s'ha
articulat ens permet situar-ne els
orígens, saber quins n'han estat els
fabricants principals i la tècnica i
percebre'n l'evolució del disseny.
Els horaris de visita són: de dimarts
a dissabtes d'11 h a 14 h i de 17 h
a 20 h; i els diumenges i festius
d'11 h a 14 h.
Més informació: www.thermalia.cat.

Celebrem l'any Canals

La celebració de l'any Badia va
cloure al gener amb una jornada
de portes obertes a la casa del fill
predilecte de Caldes de Montbui,
l'artista Sebastià Badia.
La commemoració del centenari
del seu naixement va servir per
celebrar un seguit d'actes en record
i homenatge al pintor i escultor
organitzats per l'Ajuntament i la
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l'Ajuntament i representants de les
diferents entitats amb les que
l'escriptor va establir lligams
(Associació Cultural La Tortuga,
Facultat de Sant Antoni Abat,
Fundació Santa Susanna i
Setmanari Montbui). Entre altres
accions, també podeu trobar
l'exposició sobre la seva vida i obra
a la Biblioteca de Caldes.

També queda de l'Any Badia la
creació de la versió digital del llibre
dedicat a l'artista i titulat Sebastià
Badia i Cerdà.

18.000 pintxos repartits
durant la Via del Pintxo 2017
La Via del Pintxo 2017 va acabar
coincidint amb el solstici d'estiu,
amb una festa a la plaça del Molí
de l'Esclop. Carlos Martín,
president de l'entitat Mexcla't, i
Isidre Pineda, regidor de Turisme,
van repartir premis a 4 restaurants
i 4 instagramers, a més de
diplomes per a tots els establiments
participants. També van anunciar
que enguany s'estima que s'han
repartit 18.000 pintxos i s'ha
generat un volum de negoci de
38.000 al llarg dels 10 dies que
dura l'activitat.

La vila dedica l'any 2017 a la
commemoració dels 10 anys de la
mort de l'escriptor calderí Andreu
Canals. Al gener, la Comissió
Andreu Canals va anunciar tot un
seguit d'accions que van començar
amb una tertúlia sobre aquest
pagès d'ofici i escriptor de vocació
que va ser Canals. La tertúlia va
comptar amb la seva filla, la
jutgessa de Pau Carme Canals,

Comissió Badia i també per generar
accions de caràcter permanent,
com les microvisites guiades a la
casa, a càrrec del Museu Thermalia
(visites concertades, consulteu
www.thermalia.cat).

El Bar Winner es va proclamar
guanyador de la Via del Pintxo
2017, premi que atorga el jurat del
concurs. I els establiments El Cafè
del Centre i Vermuteria Can Fanga
van empatar en la votació popular
i van compartir el reconeixement
dels milers de persones que van
desfilar per la via gastronòmica
calderina celebrada al maig.

A més, es van repartir els premis
del concurs de fotografia
d'Instagram que va convocar
Thermalia. Oficina de Turisme
(@museuthermalia) dedicat a la
Via del Pintxo. @estel_lila,
@anitapache i @josepgallart van
rebre mencions; i el concurs el va
guanyar @gastronola.
La Via del Pintxo és una acció que
a Caldes de Montbui es va
promoure l'any 2016 a petició de
la Taula de Turisme, organitzada
per Projecte Mexcla't i Thermalia.
Oficina de Turisme i patrocinada
per Estrella Damm.

El Camí Orbital, en marxa

Vila més
cardioprotegida
encara

Des de principis d'aquest any,
Caldes de Montbui compta amb
tres nous aparells desfibril·ladors
(DEA) a la zona esportiva de les
Cremades, a la urbanització dels
Saulons i a la urbanització del
Farell. Els nous desfibril·ladors
se sumen als que ja es van
instal·lar a la façana de
l'Ajuntament, a Les Cases dels
Mestres i al pavelló del Bugarai
l'any 2014, quan Caldes de
Montbui es va convertir en una
vila cardioprotegida.

L'últim dia de juny la població va inaugurar el Camí Orbital
de Caldes de Montbui, un recorregut de cinc kilòmetres,
senyalitzat i guiat, que posa en valor alguns dels punts
naturals i patrimonials més característics de la vila.
La comitiva va sortir tocades les set de la tarda de la
plaça del Molí de l'Esclop amb l'alcalde, Jordi Solé, i el
regidor d'Espais Públics, Jaume Mauri, al capdavant.
Altres autoritats, representants d'entitats i veïns a títol
particular acabaven de configurar la colla que va estrenar
formalment el recorregut circular de més d'una hora
de durada.
A pas lleuger, van anar deixant enrere el passeig de
la Riera, la nova passera de les Hortes de Baix, la llera
de la Riera de Caldes, el Molí d'en Ral, el Torrent del
Bugarai, l'avinguda Fontcuberta, el Torrent del Salze,
el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, el carrer
Major i el Pont Romànic, fins tornar al punt de partida,
la plaça del Molí de l'Esclop.

L'objectiu d'aquests aparells és
proporcionar assistència en el
menor temps possible davant
d'una emergència en casos
d'aturada cardíaca. Per això, els
desfibril·ladors són automàtics,
funcionen les 24 hores i es
poden fer servir sense formació
específica prèvia. Ara bé, tot i
això, durant el primer semestre
de 2017 es va oferir formació
gratuïta sobre el seu ús a
persones que viuen, treballen o
transcorren per les zones on
s'han instal·lat els aparells amb
l'objectiu que tinguin els
coneixements necessaris per
actuar en cas d'emergència.

El grup, on hi havia gent de totes les edats, va comptar amb dos
punts d'avituallament d'aigües fresques, a la pista d'Skate i a dalt
de tot de Torrent del Salze. La passejada va acabar una hora i
tres quarts després d'haver començat, aproximadament, tenint en
compte que el grup va fer unes tres parades per reagrupar-se.

Veieu la ruta a
Google Maps:

Amb aquesta sortida inaugural l'Ajuntament ha volgut animar als
calderins i calderines a fer servir aquest passeig per fer salut i
per retrobar-se amb alguns dels millors espais naturals i
patrimonials de la vila.

Fer salut encerclant la vila termal
El Camí Orbital és un projecte en el qual l'Ajuntament ha treballat
el darrer any amb l'objectiu d'encerclar la vila en un recorregut
a peu que permeti passar o acostar-se als principals elements
paisatgístics, històrics, turístics i naturals de l'entorn urbà de
Caldes de Montbui.
El resultat és una línia imaginària de prop de cinc kilòmetres,
senyalitzada i guiada, de la qual poden gaudir tant els calderins
caminaires com els visitants curiosos i que posa en valor els
punts més característics de la nostra estimada vila.
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2017
www.caldesdemontbui.cat
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els grups municipals opinen

Millores al barri de La Font dels Enamorats

Núria Corbera

Mobilitat urbana segura i sostenible

Caldes de Montbui, referència del termalisme mediterrani
Caldes de Montbui té relat i model de poble. El Govern Municipal està treballant per potenciar els aspectes que ajudin a fomentar
el termalisme i la sostenibilitat com a elements propis i singulars de la vila. És per això que des de fa anys s'estan impulsant
actuacions que embelleixin el nucli antic de la vila i que recuperin i ressaltin el patrimoni calderí. Tenir cura i potenciar el nostre
passat ens dóna més eines per seguir sent un poble singular i pròsper en el futur. En aquest sentit, els propers projectes
emblemàtics que durem a terme són la reurbanització de la plaça de la Font del Lleó, fent-la accessible a tothom i amb més presència de l'aigua termal;
l'ampliació dels banys termals "El Safareig" que amb només dos anys han tingut més de 28.600 usuaris; o l'ampliació del parc de Can Rius, convertintlo en el "Parc Termal" de Caldes. Sobre aquest últim projecte, cal destacar, la importància del procés participatiu que ha definit les línies marc d'aquest
espai públic que ampliarem, on l'aigua termal hi tindrà un paper protagonista. Es tracta d'un parc dissenyat entre tots, que permetrà experimentar amb
l'aigua calenta en un espai obert i preparat per desenvolupar-hi activitats culturals. Criteris com la sostenibilitat, la integració a la natura i l'accessibilitat
són fonamentals. Entenem que apostar per aquest atractiu únic i que només es podria trobar a Caldes, combinat amb l'oferta ja existent ha de posicionar
el nostre poble com la vila termal de referència del Mediterrani.

Grup Municipal ERC

Aquest primer semestre de 2017, Caldes de Montbui ha incorporat
l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible, un projecte que té per
objectiu la creació d'un model de mobilitat realista, pròxim, integral
i eficient que resolgui els problemes en els desplaçaments de tot
tipus amb els quals es puguin trobar els veïns.
L'estudi es va fer en diferents fases: en la primera fase es va
presentar el projecte a la ciutadania i es va fer la recollida d'informació
i el treball de camp; en la segona i tercera fase es va fer una diagnosi
qualitativa mitjançant un taller de participació ciutadana per reflexionar
sobre la situació actual i futura, detectant els punts febles de cada
sistema de mobilitat; en la quarta fase es van establir objectius i
alternatives i es van recollir les propostes mitjançant un segon taller
de participació ciutadana; finalment, a l'estudi es va afegir una
valoració tècnica de les propostes ciutadanes.
L'estudi de mobilitat urbana i sostenible de Caldes de Montbui
desenvolupa tres annexos: el Pla d'aparcament, el Pla de
senyalització i el Pla d'ús de la bicicleta. El Pla d'aparcament
introdueix modificacions en les zones blaves que s'aplicaran a finals
d'any i sobre les quals la ciutadania rebrà un díptic informatiu.

L'Ajuntament ha executat aquest semestre dos projectes de millora de
serveis essencials a la Font dels Enamorats, un sobre el clavegueram per
valor de 285.000  i un altre sobre l'enllumenat per valor de 157.000 .
De març a juny s'ha fet la primera fase del projecte de detecció i millora
de punts del sistema de clavegueram de la Font dels Enamorats que
no estaven connectats adequadament. Per això s'estan construint
estacions de bombeig que impulsen l'aigua de clavegueram fins el
col·lector de l'avinguda Montbui. El projecte té un preu de licitació de
285.000,62 i ha rebut una subvenció de 91.132,39  del Consorci del
Besòs. La fase dos farà el mateix tipus d'actuació als carrers Til·ler i
Ametller i a l'avinguda Montbui.
En paral·lel, a la Font també es va fer la reparació i adequació de la
xarxa elèctrica dels quadres d'enllumenat, la restauració dels fanals i
les preses de terra. El projecte afecta dos quadres, 350 punts de llum
i 6.000 metres lineals de canvi de cablejat. Alhora es van repintar i
soldar els suports d'enllumenat malmesos (aproximadament el 40%).
L'obra civil la van fer els cinc integrants d'un Pla d'Ocupació de la Diputació
de Barcelona i i la inversió en aquest cas va ser de 157.000 .

La participació ciutadana com a eina de dos talls
En els darrers anys el nostre govern local ha engegat un munt de processos participatius, i ha convidat a la ciutadania a dir la seva
en la presa de decisions. Dit així, sembla d'allò més innovador, transformador i de bon govern. Però pensem que la realitat és una
altra. Sovint la participació s'utilitza com a eina per legitimar una decisió ja presa prèviament per l'equip de govern, és a dir, simplement
fer participar perquè la proposta o idea en surti reforçada, i només donar veu a noves aportacions en la presa de decisions poc
rellevants, desvirtuant el procés participatiu. Participació ciutadana és influir, com a persones o de forma col·lectiva, en la presa de
decisions de les polítiques públiques, traspassar el poder als ciutadans de Caldes. Des de Som Caldes treballarem perquè aquesta
eina de transformació social sigui possible i efectiva.

Grup Municipal Som Caldes

Sou imprescindibles!
Sumar a la nostra vila una música, una tradició, una festa, un costum estival, una nova forma de sentir el poble que bull... sempre
és una gran notícia. I si, a més, s'aconsegueix alhora que el teixit associatiu calderí i el poble en general s'ho sentin com a seu i
que els representa, significa quadrar el cercle del tot. I justament és el que ha passat a la nostra vila amb la festa de l'Escaldàrium.
Per tant, felicitats als seus impulsors, organitzadors i al poble de Caldes per sumar-s'hi.Al mateix temps, volem posar en valor un
dels actius més preuats de Caldes: les seves entitats. No té preu el voluntariat, la predisposició i la il·lusió de tantes persones que
persegueixen mantenir i ensenyar la cultura popular, assolir un repte social, fomentar l'activisme i la cohesió social o, senzillament,
ajudar els altres amb la seva activitat.
Aplaudim la vila de Caldes per ser exemple d'associacionisme i tenir un alt grau de sensibilitat social. Felicitats, calderins, pel vostre esperit cívic. Sou
imprescindibles! Calderines i calderins, que passeu un bon estiu!

Partit Demòcrata Europeu Català

Ampliació de voreres a l'eixample calderí
L'Ajuntament ha aprovat un
projecte d'ampliació i
millora de voreres que
s'executarà aquesta tardor
i que afecta als carrers Sant
Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder
i Rector Alemany. En total,
el projecte inclou una
superfícies de 8.678 m2
dins el nucli urbà i preveu
una
despesa
de
207.197,77 i una durada
de les obres de sis mesos.
Aquesta reforma s'emmarca dins el Pla de mobilitat per a la millora
de l'accessibilitat que promou l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Consisteix en ampliar algunes de les voreres més intransitables del
nucli urbà per tal de fer-les accessibles i segures per als vianants.
Aquestes reformes seguiran els criteris que s'han adoptat a Pi i
Margall, s'identificaran els itineraris accessibles i els accessos als
passos de vianants amb un panot diferenciat i adaptat a persones
invidents. També es delimitaran clarament les zones d'aparcament
a través de la formació d'orelles als passos de vianants (fet que
disminueix el temps d'exposició del vianant en el pas de rodada
dels vehicles), la formació de guals adaptats i la senyalització dels
nous passos de vianants.
La millora actua en carrers estratègics per repartir la densitat de
vianants de Pi i Margall i ofereix un entorn més segur en l'àrea
d'influència del CAP, de l'Institut Manolo Hugué i de la zona comercial
de l'avinguda Fontcuberta.
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Aquesta tardor
comencen les obres del pas inferior de la C59

Aconseguim un estiu sense incendis a Caldes!
Cada any sembla que l'estiu arriba abans i amb més intensitat, però si hi ha una cosa que no varia any rere any és el perill d'incendis
al nostre municipi. I és que les altes temperatures, les poques pluges i la realitat natural que ens envolta són una combinació que pot
portar-nos algun ensurt. La protecció dels nostres boscos i zones rurals és cosa de tots, per això volem fer valdre la importància de
què cada calderí i calderina posi el seu petit granet de sorra, especialment a l'estiu. I és que recomanacions que any rere any ens fan
des del Parc de Bombers i la Policia com no tirar burilles de cigarretes des dels cotxes, recollir les deixalles cada cop que visitem la
natura, realitzar neteges dels boscos (tenint en compte que al nostre municipi són privats i per tant l'Ajuntament no s'hi pot fer càrrec), no llençar petards
ni encendre focs en zones amb vegetació a la bora. Accions senzilles que poden protegir-nos a tots, totes i al nostre entorn únic del qual tant ens agrada
gaudir. Ah! I no volem acabar sense mostrar tot el nostre agraïment a Protecció Civil, el cos de Bombers i la policia per la seva tasca en controlar, extingir
i protegir el nostre entorn els 365 dies de l'any!

Grup Municipal PSC - PM
Amb el projecte aprovat definitivament, l'Ajuntament prepara l'adjudicació
i inici de les obres del pas inferior que connectarà el nucli urbà amb el
Polígon Industrial La Borda, a través d'un pas inferior.
Les obres començaran la propera tardor i estan valorades en 648.207,28,
dels quals la Diputació de Barcelona subvenciona 620.432,25 i
l'Ajuntament de Caldes de Montbui n'assumeix la resta.
La nova via serà un pas soterrat per a vianants i bicicletes que unirà el
carrer de Velàzquez, del nucli urbà, amb el carrer de Garraf, del polígon,
i que garantirà la seguretat en un punt on actualment no hi ha pas
habilitat. L'obra dóna resposta a una històrica reivindicació local atesa
la gran distància que sempre ha suposat la C59 entre el municipi i un
dels seus principals polígons industrials.
Aquesta acció se suma al projecte de "Reordenació dels accessos i
millora de la seguretat viària a la carretera C-59" fet l'any 2016, que va
consistir en afegir un carril central per accedir al passeig del Remei i un
carril d'incorporació a la C-59 sortint del municipi. També es va instal·lar
una illeta a la sortida del carrer de Bigues, a l'alçada del cementiri, per
a les entrades i sortides de vehicles des de la trama urbana.

Balanç
Acabem de passar l'equador del mandat. És hora de fer balanç i després girar el cap per mirar al futur. Fins ara ens hem enfrontat a una
majoria aclaparadora que tira pel dret i que contràriament al que hom podria suposar amb els processos participatius engegats, avança
sense tenir en compte altres propostes. Així doncs, haurem d'empassar-nos el pàrquing. Una obra amb clares implicacions mediambientals
que s'ha de replantejar (si encara hi som a temps). I quan encara no ho teníem coll avall ens topem amb el projecte termal de l'altre
costat de la riera. Aquest darrer tema sembla que serà el fil conductor de la darrera part del mandat.
A Units Per Caldes fem una valoració positiva de la feina feta a l'oposició fins al dia d'avui, una tasca que vol conjugar la necessitat de control de l'acció de
govern amb la proposta de millores pel nostre municipi i encarem aquesta recta final amb l'energia i les ganes necessàries per seguir treballant per Caldes.

Grup Municipal Units per Caldes

NO N'HI HA PROU
Quines accions està prenent actualment el govern local per la prevenció d'incendis ? Amb la neteja, de les franges perimetrals de
seguretat contra incendis de les urbanitzacions no n'hi ha prou, les muntanyes del Farell i Sant Sebastià, necessiten urgentment una
acció conjunta de tots els propietaris i l'ajuntament. Amb el context de crisi alguns propietaris opten per no fer-hi cap intervenció per
evitar costos i abandonant completament aquests espais,amb el perill que això pot comportar en el moment d'altes temperatures, per
tota la ciutadania calderina. L'ajuntament ha de ser capàs de arribar acords amb els propietaris, amb incentius i ajudes perquè s'avinguin
a cuidar els seus boscos, així mateix, cal gestionar jornades informatives per tal d'aconseguir un canvi de mentalitat global de la ciutadania per tenir clar
que val la pena invertir en els boscos i poder-hi destinar una partida local, cal una concepció diferent de les zones forestals, cal pensar en el mon que
volem deixar els nostres fills i nets.

Grup Municipal PPC
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2017
www.caldesdemontbui.cat
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Caldes de Montbui
amplia l'oferta de Cicles Formatius

Ajuntament, Institut Manolo Hugué i Escola Pia han aconseguit
una ampliació de l'oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà
i Superior al municipi, que es farà efectiva el curs vinent
El curs 2017/2018 Caldes de Montbui oferirà dos cicles formatius
més, a part dels que ja existien. Tots dos responen a necessitats
del sector empresarial i productiu i tenen grans possibilitats d'inserció
laboral. Un d'ells serà el primer cicle que ofereix l'Escola Pia i l'altre
se sumarà als tres cicles que ja oferia l'Institut Manolo Hugué.
Els representants locals han treballat per aconseguir que el
Departament d'Ensenyament escollís Caldes de Montbui com a
seu d'aquesta ampliació d'accions formatives amb sortida
professional.
Institut Manolo Hugué http://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/
El Departament d'Ensenyament i ASCAMM (Associació Catalana
d'Empreses de Motlles i Matrius) han signat al juny el conveni que
permet a l'Institut Manolo Hugué fer l'única oferta en tot l'Estat del
Cicle Formatiu de Grau Superior de Programació de la producció
en fabricació mecànica, perfil professional de motlles i matrius.
En aquests moments, ja hi ha 39 persones inscrites en aquest
cicle, que serà novetat per al curs 2017/2018. L'Insitut Manolo
Hugué seguirà oferint: el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió
Administrativa (família d'administració i gestió); el Cicle Formatiu
de Grau Mitjà de Mecanització (família fabricació mecànica) i el
Cicle Formatius de Grau Superior d'Administració i Finances
(família d'administració i gestió)
Escola Pia http://caldes.escolapia.cat/
Introdueix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars
d'infermeria com a novetat del curs 2017/2018. Aquest cicles és
privat i respon a un conveni amb la Fundació Hospital de Mollet
on es realitzaran el 80 % de les hores lectives.
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2a trobada de la Xarxa Local d'Escola Nova 21

Al juny va tenir lloc aquesta trobada,
celebrada a l'Institut La Sínia de
P a r e ts d e l Va l l è s a m b 11
representants dels cinc centres que
en formen part (entre membres de
l'equip directiu i membres de l'equip
impulsor del projecte). Les escoles
i instituts implicades són: Escola
Montbui, Escola Pia Caldes de
Caldes de Montbui, Secció d'Institut
La Sínia de Parets del Vallès,
Escola Jaume Balmes de Sant
Feliu de Codines i Institut El Vern
de Lliça de Vall.
Els objectius d'aquesta segona
trobada van ser que els centres
educatius estiguin situats dins del
procés de canvi i dins del pla de

treball proposat per Escola Nova
21; que hagin identificat la
necessitat de definir el sentit, els
valors i els acords pels que es regirà
l'equip impulsor del canvi al centre;
que hagin interioritzat l'impacte que
tenen el context i l'entorn a l'hora
de definir el model de centre i el
seu propòsit i que hagin conegut
més a fons al centre acollidor.
El proper curs els centres
continuaran el procés de reflexió
iniciat sobre el propòsit de
l'educació a partir del qual
començaran a definir la seva visió
d'escola avançada que proposa el
programa. La propera trobada està
prevista pel 18 d'octubre.

Juguem, reflexionem i eduquem amb el Consell d'Infants

IV Nervi Jove

Els 70 joves que van ser presents
a l'Assemblea Oberta de Caldes de
Montbui, gairebé el doble que l'any
passat, van aprovar les activitats
guanyadores de la quarta edició del
Nervi Jove. En total es van presentar
26 propostes i es va acordar
l'organització de 14 activitats, per
a les quals l'Ajuntament destina
6.000 en concepte de pressupost
participatiu de joventut. Algunes de
les propostes (com el taller de teatre,
el taller de manga, la sortida a
PortAventura o el torneig de futbol)
ja s'han inclòs en el marc de les
Tardes d'Estiu 2017, el programa
d'activitats que ofereix l'Espai Jove
El Toc.

Els pressupostos participatius Nervi
Jove són un exercici pràctic per als
joves de Caldes de Montbui, on té
importància la idea i l'estratègia de
difusió i persuasió. Cada activitat
que es proposa ha de tenir un
pressupost màxim de 600 euros.
La finalitat d'aquest programa anual
és donar poder als joves en la vida
social i cultural del municipi
mitjançant les propostes, la votació
i la posterior realització de les seves
activitats, de manera participativa i
en el marc de la comunitat. Es tracta
de tenir joves autònoms, implicats
directament en les polítiques de
joventut del municipi, i enfortir els
seus valors democràtics i de
ciutadania. http://bit.ly/nervijove2017

El pressupost participatiu de Turisme creix

La Piqueta, espai de dinamització de
l'economia local i el mercat de treball

Aquest semestre, el Servei de Formació Ocupacional i el
Servei d'Empresa han sumat un total de 15 accions en les
quals han participat més de 170 persones adreçades a
millorar la inserció laboral i el rendiment empresarial calderí
De gener a juliol, el Servei de Formació Ocupacional, amb el
suport del Servei d'Ocupació de Catalunya i la Diputació de
Barcelona, ha organitzat un total de 5 accions de formació
ocupacional i 6 tallers de suport a la recerca de feina i d'habilitats
sociolaborals adreçats a persones en situació desocupació i que
estan cercant feina de manera activa.
Les accions formatives s'han desenvolupat als espais homologats
ubicats a les Cases dels Mestres, i han comptat amb l'assistència
d'un total de 112 persones. A més, per a les pràctiques
ocupacionals, La Piqueta ha comptat amb la col·laboració de
17 empreses.
A banda de les accions formatives, el Servei d'Ocupació calderí
ha creat, amb la col·laboració de més de 40 empreses locals, 4
mapes ocupacionals de dos dels sectors productius punters al
municipi (indústria i restauració). Gràcies als mapes ocupacionals
es coneixen les necessitats de personal reals de les empreses
i es defineixen les competències dels llocs de treball. En aquest
cas, s'ha definit els llocs: ajudant/a de cambrer/a i ajudant/a de
cuina (sector restauració) i operari de fàbrica i operari logístic
(sector indústria).

El Consell d'Infants s'ha convertit
en un espai més d'aportacions al
Projecte Educatiu de Caldes. Entre
altres aportacions, a l'abril el
Consell va organitzar una gimcana
al parc de l'Estació. Hi van participar
una seixantena de veïns i veïnes
de totes les edats, entre inscrits a
la gimcana i persones que van voler
deixar el seu desig penjat a l'arbre
dels desitjos.
Els consellers van plantejar aquest
conjunt de proves obertes a la
ciutadania com una manera de
reflexionar, a través del joc, sobre
aspectes que l'òrgan ha considerat
importants per fer de Caldes un poble
educador: el respecte per l'entorn i
el respecte per les persones.

Per això, la gimcana va incloure
proves per empatitzar amb
situacions que viuen altres persones
o per prendre consciència dels
nostres actes quan gaudim dels
espais de convivència. En concret
es van treballar amb el joc temes
com la integració, el reciclatge, les
energies renovables, l'estalvi
energètic, la cooperació i la equitat
de gènere.
A més, el circuit incloïa un arbre dels
desitjos on els jugadors podien penjar
idees per millorar la relació amb els
nostres veïns i amb els nostres espais
comuns. Aquest arbre està ara
exposat a l'entrada de l'Ajuntament
i continua oberta la possibilitat de
penjar nous desitjos, si ho voleu.

La tercera experiència calderina de
pressupost participatiu per al sector
turístic comptarà amb 20.400 , uns
5.000  més que en les passades
edicions. En la trobada del passat
maig, el sector va decidir fer la
següent distribució:
· Promoció a Google dels punts
d'interès turístic de la població
(4.000,00 )
· Edició d'un plànol turístic en paper a
disposició dels usuaris dels
establiments turístics (2.500,00 )
· Edició d'una guía de cicloturisme
familiar, BTT i senderisme (3.000,00 )

· Campanya publicitària a mitjans
de comunicació amb els nous vídeos
promocionals (7.000,00 )
· Pla de dinamització de la 3a Via
del Pintxo (3.000,00 )

· Recull de noves fotografies
d'elements turístics per a ús gratuït
en accions de promoció del municipi
(900,00 )
Algunes accions de gran valor que
han sorgit en els dos anys anteriors
han estat l'edició dels vídeos
promocionals de gran èxit a les
xarxes socials, l'edició del Top 10
de Caldes de Montbui, les anteriors
edicions de la Via del Pintxo i l'edició
de fulletons promocionals de l'oferta
de termalisme i allotjament així com
de la guia gastronòmica, entre altres.

El Servei d'Empresa, per la seva banda, ha organitzat 4 seminaris
i tallers formatius per a empreses i emprenedors en aquests 6
mesos, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els seminaris,
fets al Centre d'Iniciatives Empresarials - Caldes Emprèn, han
comptat amb l'assistència d'un total de 62 persones.
Les actuacions realitzades (sobre fiscalitat, màrqueting i
organització) han tocat àrees claus en les diferents fases de
creació, consolidació i creixement empresarial i totes han rebut
valoracions de més de 8,5 punts sobre 10.

En total, en tres anys i tres edicions,
l'Ajuntament destina 50.500 a la
promoció turística de la destinació
de Caldes de Montbui.
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