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Concurs de teatre TACA'M:
"Una taula per a sis"
Grup de Teatre Nyoca, de lAmetlla
Diumenge 28 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Stage (c. de Folch i Torras, 52 - 54)
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista
Concurs de teatre TACAM:
Tirant i Carmesina,
la verdadera història
Grup de Teatre LOracle de lEst, de
Pedreguer (Alacant)
Diumenge 7 de març
Hora: 18 h
Lloc: Stage (c. de Folch i Torras, 52 - 54)
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista
Cinefòrum
amb motiu del Dia de la Dona
Pel.lícula: Las vacaciones de
Ferragoso
Dilluns 8 de març
Hora: 16 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Taller pràctic
Com superar
una entrevista de treball
Dimarts 9 de març
Hora: 18 h
Lloc: Club de Feina +16
(Ajuntament. 1a Planta)
Taller de musicoteràpia
Dijous 11 de març
Hora: 17.30 h
Cal inscripció prèvia
Lloc: Biblioteca de Caldes

Farmàcies de guàrdia
FARMÀCIA R.T.M
Març 1, 6, (matí), 12, 13, 14, 18, 24, 30
FARMÀCIA RUANO
Març 2, 8, 13 (matí), 19, 20, 21, 25, 31
FARMÀCIA CODINA
Març 3, 9, 15, 20 (matí), 26, 27, 28
FARMÀCIA PELEGRÍ
Març 4, 10, 16, 22
FARMÀCIA T. TIBAU
Març 5, 11, 17, 23, 27 (matí), 29

Concurs de teatre TACAM:
La visita dun inspector
Grup de teatre A.T.C. de Calaf
Diumenge 14 de març
Hora: 18 h
Lloc: Stage (c. de Folch i Torras, 52 - 54)
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista
Xerrada: Internet,
una eina per trobar feina
Divendres 19 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: Biblioteca de Caldes
Fem Bullir lOlla.
Mercat de l'Olla i la Caldera i
XXV Mercat d'Artesans
Dissabte 20 i diumenge 21 de març
Hora: de 10 a 21 h
Lloc: als carrers i places del Centre
Històric
Fira dAntiquaris i Brocanters
Diumenge 21 de març
Hora: de les 10 a les 14 h
Lloc: plaça de la Font del Lleó

Exposició: La novel.la romàntica
Del 24 de març al 19 dabril
Lloc: Biblioteca de Caldes
A cent cap als cent
Caminada a Gèlida
Dimecres 24 de març
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui i Diputació de Barcelona
Hora del conte: Històries
menudes
Divendres 26 de març
Hora: 18 h
A partir de 3 anys
Lloc: Biblioteca de Caldes
Concurs de teatre TACAM:
Pigmalió
Grup de teatre Centre Parroquial de
Monistrol de Calders
Diumenge 28 de març
Hora: 18 h
Lloc: Stage (c. de Folch i Torras, 52-54)
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista

Concurs de teatre TACAM:
La noces de Figaro
Grup de teatre Qollunaka, de
Terrassa
Diumenge 21 de març
Hora: 18 h
Lloc: Stage (c. de Folch i Torras, 52 - 54)
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista
Club de lectura:
El mestre de Kheops,
dAlbert Salvadó
Dilluns 22 de març
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca de Caldes
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Telèfons d'interès
· Ajuntament
93 865 56 56
· Biblioteca
93 862 67 56
· Centre Cívic i Cultural
93 865 49 77
· Centre d'Atenció Primària
93 865 41 25
· Correus
93 865 02 49
· Deixalleria
93 744 21 21
· GMSSA (Cia. d'Aigües)
93 865 48 47
· Jutjat de Pau
93 865 00 81
· Oficina de Turisme  Museu Thermalia
93 865 41 40
· Ràdio Caldes
93 865 14 51
· Serveis Funeraris
93 727 74 00
· TOC (Punt d'Informació Juvenil)
93 865 46 55

Pàg. 4 i 5 Lantic

safareig
La Piqueta acollirà
el Club de lEmprenedor
Pàg. 4 Can Rius
sobrirà a labril
amb espais diferents a
disposició de Caldes
Pàg. 4 Prendre

les aigües
guanya el concurs
de la font termal

CENTRES EDUCATIUS
· CEIP El Calderí
93 866 52 27
· CEIP Farell
93 865 03 73
· CEIP Montbui
93 865 08 33
· Escola Bressol Mpal. Gegant del Pi
93 865 20 02
· Escola Bressol Mpal. La Lluna
93 862 75 96
· Escola Bressol Els Peixets
93 865 05 99
· Escola Pia
93 865 03 33
93 865 34 43
· IES Manolo Hugué
93 865 37 62

Pàg. 6 Augmenten

els percentatges
de recollida selectiva

ALTRES CENTRES FORMATIUS
· Escola d'Adults
93 115 10 66
· Escola Mpal. de Música Joan Valls
93 865 34 96
· Centre Obert Buimont
93 865 30 53
· Cursos de Català
93 115 10 73
· Formació ocupacional
93 115 10 74
· Oficina de Català
93 865 70 24
· Taller d'Art Mpal. Manolo Hugué
93 865 44 85
EMERGÈNCIES I ATENCIÓ SANITÀRIA
· Policia Local
93 865 41 41
· Emergències de la Generalitat
(Mossos d'Esquadra
Emergències Sanitàries
Bombers)
112
· Bombers Voluntaris Caldes
93 865 25 55
· Informació de la Generalitat
012
· Sanitat Respon
902 111 444
· Creu Roja Caldes
93 865 10 01

Les
Cases
dels
Mestres
seran un nou espai social i educatiu

El nostre gra de sorra
Les causes i labast de lactual crisi
econòmica depassen de molt els
límits dun municipi com el nostre.
Tanmateix, la sortida daquesta
situació dependrà de que, per part
de tothom, es prenguin les decisions
adequades. I aquí és on els municipis
hi podem aportar el nostre gra de
sorra.
En aquest número del butlletí municipal us informem que
lAjuntament ha rebut una substancial subvenció europea que,
complementada amb altres aportacions, ens permetran posar
en funcionament un nou club de lemprenedor a lantic safareig
de La Piqueta. Es tractarà dun equipament de foment econòmic
que ajudarà a la gent amb iniciativa a tirar endavant els seus
projectes empresarials en les seves fases més inicials. Daltra
banda, i com a complement a aquest nou equipament,
lAjuntament està fent els tràmits per adquirir una nau industrial
al polígon La Borda la nau que fins ara ocupava El Sindicatque en els propers mesos sha de transformar en un espai
diniciatives emprenedores, posant a labast de petits negocis
despatxos i espais per poder desenvolupar-se en els seus primers
anys dexistència.
Daltra banda, per millorar aptituds i coneixements en el procés
ara més complicat que mai- de trobar una feina, seguim
apostant, amb recursos propis i en col.laboració amb altres
administracions, pel reforç de la formació ocupacional i pel
reforç dels serveis de mediació laboral, amb iniciatives ja
consolidades com la borsa de treball i altres de noves com el
Club de Feina +16.
Vist labast de la situació, segur que aquestes actuacions seran
insuficients i dun impacte limitat. Però almenys no es podrà
dir que ens quedem de braços plegats veient com augmenten
les xifres de latur.

L'Ajuntament converteix

Servei d'Empresa
El Servei dEmpresa i Creació dEmpreses és un servei de suport a
lempresa i als emprenedors de Caldes de Montbui que està en
funcionament des de lany 2003. Lobjectiu és el dajudar a trobar
solucions a les persones emprenedores que volen iniciar noves activitats
empresarials i oferir eines que donin respostes a les necessitats de les
empreses per millorar la competitivitat empresarial i, com a conseqüència,
el nivell docupació del municipi.
El Servei dEmpresa compta amb dues línies bàsiques dactuació:
Servei de Creació dEmpreses i autoocupació
El Servei de Creació dEmpreses de lAjuntament és un servei que està
a disposició de la ciutadania i dona suport a la creació de noves activitats
econòmiques a través de:
· Assessorament per la creació dempreses
Informació i assessorament sobre ajuts i subvencions, tràmits,
normativa i estudi de viabilitat dels nous projectes de creació
dempreses i autoocupació.
· Formació i sensibilització per emprendre
Realització de Seminaris de formació per emprenedors i de foment
de lesperit emprenedor a partir de Seminaris de Generació didees.
Servei dEmpresa
El Servei dEmpresa de lAjuntament és un dirigit específicament a
donar solucions a les micro i petites empreses calderines a través de
diferents línies dactuació:
· Directori dempreses:
Des del mes doctubre de 2009 està en funcionament un directori dempreses de Caldes a la pàgina web de lAjuntament Caldes de Montbui.
· Informació empresarial:
Periòdicament el Servei dempresa recull tot tipus dinformació
dinterès per les empreses i la fa arribar de manera personalitzada
a aquelles empreses que els hi pot ser dinterès.
· Seminaris Empresarials:
Des del servei sofereix a les empreses calderines diferents seminaris
i jornades formatives (realitzades per experts en la matèria) sobre
diferents temàtiques dactualitat empresarials.

Nous equipaments per a un poble dinàmic
També us avancem en aquest número el nou equipament
sociocultural i educatiu que projectem al solar que actualment
ocupen les cases dels mestres. Al nostre municipi, que és viu
i actiu, hi tenim una manca dequipaments culturals i cívics.
Però amb nous espais que seran una realitat de manera
immediata  el Menjador de Can Rius-, a curt termini les Cases
dels Mestres- o a mitjà termini  el teatre-auditori de Can Riusanirem superant, de mica en mica, aquesta mancança.

Caldes de Montbui destinarà els
1.785.717 del Fons Estatal per a
lOcupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL) a la construcció dun
equipament sociocultural a les
antigues Cases dels Mestres del
carrer de Font i Boet i a accions
en matèria de serveis socials.
Lequipament Cases dels Mestres,
on lAjuntament invertirà el gruix
d e l a s u b v e n c i ó re b u d a
(1.430.000), acollirà tres grans
àmbits dusos socioculturals: un
espai per a la gent gran, un espai
de formació reglada i no reglada
de caràcter permanent i de
persones adultes i un espai per
al desenvolupament de
programes dintegració
sociolaboral.
El projecte proposa la
construcció duna nova
planta de 1.500m2 en
la illa que formen els
carrers de Sentmenat,
Font i Boet i Mestre
Gregori Montserrat.
La resta del FEOSL
(355.717) servirà per
assumir despeses
corrents
que
lAjuntament afronta
en concepte de serveis

Les Cases dels Mestres

socials i beneficien especialment
les accions dutes a terme pels
departament dEducació i dAcció
Social, Salut i Gent Gran.
Objectius
del Fons Estatal 2010
El finançament estatal denguany
està dirigit prioritàriament cap a
projectes que tenen
característiques com ara: prendre
en consideració la perspectiva del
desenvolupament sostenible en
les seves vessants
mediambientals; generar
ocupació; recolzar la
investigació, el

en un nou equipament sociocultural

desenvolupament tecnològic i la
innovació; i potenciar el municipi
des de les vessants econòmica i
social.
Un altre objectiu del Fons Estatal
2010 és contribuir a la
sostenibilitat social,
mitjançant el
finançament

de les despeses corrents que
ocasioni la prestació de serveis
educatius, així com altres serveis
socials de competència municipal.

LLEI DE BARRIS

L'edifici del carrer del Forn, espai cultural i de mitjans de comunicació

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde de Caldes de Montbui

Horari d'atenció
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
(prèvia concertació de visita)
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en portada

serveis municipals

editorial

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

SERVEI
D'EMPRESA

Pl. de la Font del Lleó, 11
Tercera planta
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 862 70 25

A/e: serveiempresa@caldesdemontbui.cat

Han començat les obres a ledifici de titularitat pública situat al carrer del Forn número
8, antiga seu dentitats com GMSSA o com el Setmanari Montbui. Aquest és un dels projectes
que reben finançament de la Llei de Barris, un programa de suport econòmic del govern
català adreçada a la revitalització dels centres urbans i econòmics del món local.
La intenció de lAjuntament és recuperar aquest edifici de lany 1930 amb una doble finalitat: duna banda,
la planta baixa i la primera planta, formades per dos espais únics, es convertiran en sales polivalents i sales
dexposicions; daltra banda, la segona planta, amb dos espais, sofereixen als mitjans de comunicació
Setmanari Montbui i Vallès Oriental Televisió (VOTV), la televisió del Consorci Teledigital de Granollers al
qual pertany Caldes de Montbui.
Ledifici en reconstrucció és una edificació de planta baixa i dues plantes pis amb una superfície construïda
de 203,79m² repartida entre les tres plantes. Lany 2008 es va restaurar la façana, donat que lequipament
es troba emplaçat en un dels carrers principals del centre històric i turístic de la vila.
El pressupost de lobra és duns 100.000.
Més informació: http://lleidebarris.caldesdemontbui.cat/
Informatiu municipal de caldes de montbui febrer de 2010
www.caldesdemontbui.cat
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El pavelló de Can Rius
s'inaugura a l'abril

"Prendre les aigües", de Mar Hernández,
és la propera font termal calderina

Segona fase de millores
de l'enllumenat públic de Caldes de Montbui

La passarel.la del Remei,
en construcció

LAjuntament ha previst obrir les portes del pavelló de Can Rius, un
cop acabada la reconstrucció, durant el mes d'abril.
Ledifici rehabilitat, antic menjador del balneari del segle XIX i ubicat
al bell mig del centre històric, oferirà un seguit de nous espais tant a
disposició de les entitats com de les empreses i institucions que busquin
un espai de reunió o de celebració de jornades tècniques o convencions.
El què havia estat el menjador, ara és un saló noble on hi caben unes
200 persones amb obertura a lanomenada Sala dels Vitralls, que fa de
balconera sobre la Riera. Daltra banda, el que havien estat les cuines,
són ara una altra sala dusos múltiples on sencabiran activitats regulars
i esporàdiques proposades per la ciutadania, les entitats o el mateix
Ajuntament.
LAjuntament preveu inaugurar la reforma del pavelló a finals dabril,
amb una jornada de portes obertes a través de la qual presentar el nou
espai a tota la població.
Les obres del Pavelló de Can Rius és un dels projectes per als quals
l'Ajuntament va obtenir una aportació del Fons Estatal d'Inversió Local
(FEIL). Les millores han aconseguit recuperar els relleus i les pintures
que hi ha al sostre i a les parets de la sala, que es restauraran per tal
de tornar-li l'aspecte que havia tingut durant la seva època d'esplendor.
També shan recuperat els mosaics que resten intactes en la resta de
sales del vell balneari i utilitzar-los a la sala polivalent del soterrani.

Lescultora Mar Hernández Plana, de Castellar del Vallès, ha guanyat
el concurs per substituir la font termal de la plaça de lEsglésia amb
la proposta titulada Prendre les aigües.
Segons explica lartista en la presentació del seu projecte, lescultura
que es convertirà en font pretén traslladar el doble sentit de prendre
les aigües, en tant utilitzar-les per les seves propietats curatives o en
tant beure-la. Lobra proposa un relleu sobre un bloc de pedra en el
qual es veuen les extremitats inferiors duna persona i on tant la base
de la font com el brollador acosten laigua i les persones al terra.
Prendre les aigües va obtenir 120 vots. Traces, de larquitecte Oscar
Barcelón Sendrós, dOlvan, va obtenir 111 vots. I Art Termal, de les
arquitectes Anna Dot Bardolet (Torelló), Anna Gutiérrez Merín (Barcelona)
i Elena Gómez Martínez (Santa Coloma de Gramanet), va obtenir 74
punts.
Aquesta nova obra que adopta Caldes de Montbui és fruit dun concurs
motivat per acabar de guarnir la plaça de lEsglésia (actualment en
obres) i per donar resposta a lincentiu per a la participació ciutadana
que ha suposat la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya.
Un requisit demanat als concursants va ser que els projectes estiguessin
dedicats al termalisme, com a tret didentitat del municipi. Tant les
obres de lentorn com la substitució de lactual font sadrecen a la
millora i la dignificació del centre històric de Caldes de Montbui.

Les obres dadequació de lenllumenat iniciades el febrer afecten els
barris de Catalunya i, parcialment, Camp de lArpa. La segona fase té
un pressupost de 197.9998,08  i ha comptat amb lajut de la Diputació
de Barcelona. El projecte té dos objectius principals: la reducció del
consum energètic i la reducció de la contaminació lumínica.
Aquesta actuació senmarca dins dun pla de renovació de les
instal.lacions denllumenat al municipi establert per lAjuntament per
poder substituir aquelles llumeneres que actualment tenen més
deficiències en el rendiment lumínic i energètic. El pla contempla
actuar sobre les instal.lacions més crítiques en laspecte del consum
energètic.
Durant el primer semestre de lany 2009 es va fer una primera fase del
projecte amb la millora de lenllumenat en el perímetre que formen
lavinguda de Pi i Margall, carrer de Montserrat i lavinguda de Fontcuberta.
Ara comença la segona fase, que afecta uns 12 carrers: Corts Catalanes,
Granollers, Pau Picasso, Font i Boet, Raval Canyelles, Gregori Montserrat,
Sentmenat, Rector J. Alemany, Santa Rosa, General Padrós (entre Santa
Rosa i Santa Teresa), Sant Pau (entre plaça Catalunya i Santa Teresa),
Plaça Catalunya i Narcís Monturiol (entre Granollers i Corts Catalanes)

Una de les actuacions que culminaran lobra de millora del passeig del
Remei és la passarel.la que sha començat a construir a mitjans del
mes de febrer. Aquesta obra, que safegeix a les millores fetes gràcies
al Fons Estatal dInversió Local de lany 2009 ha provocat que el passeig
resti tancat també durant el mes de febrer al trànsit rodat.
La passarel.la és una connexió que salva la corba del Remei direcció
la C-59 i direcció la carretera daccés al Farell per linterior del torrent.
Amb aquest pont per a vianants safegeix un recorregut per fer a peu
fins ara inexistent en la zona. La manca de voreres i lestretor de la
carretera de sortida del municipi des del Remei ha estat una dificultat
per al passeig i per als recorreguts dels caminants direcció el càmping
i lentorn natural de la muntanya.
La passarel.la és lúltima dun seguit dactuacions que han servit per
dignificar lentrada nord del municipi. La resta de lobra ha estat la
reurbanització del passeig del Remei en un tram d'uns 300 metres,
entre l'avinguda Puigdomí i l'ermita del Remei. En aquest tram s'hi ha
millorat els serveis i s'han reurbanitzat les voreres, tot mantenint la
llamborda a la part central així com l'arbrat existent. També s'ha actuat
a la plaça de l'ermita, amb nou paviment i mobiliari urbà.

Safareig de La Piqueta

El Departament de Governació i
Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona, cogestors
duna part del fons FEDER
CV4

Catalunya 2007-2013, han
confirmat una subvenció de
285.547  per a la creació del club
de lemprenedor La Piqueta de
Caldes de Montbui.

!

El Club de l'Emprenedor de Caldes estarà ubicat a l'antic safareig de La Piqueta
La línia de subvencions a la qual
sajusta el projecte presentat per
lAjuntament de Caldes de
Montbui vol ser una eina de
generació de llocs de treball
directes i indirectes. En aquest
sentit, Caldes ha proposat la
creació del club de lEmprenedor
a través de la rehabilitació de
lespai La Piqueta, un
equipament actualment en desús
i pendent dimportants reformes
per a lactivació del qual es preveu
una despesa de 380.000.

Club de lEmprenedor
El Club de lEmprenedor La
Piqueta és la creació dun espai
autònom destinat de manera
exclusiva al desenvolupament local,
a partir de la creació dun espai
generador de noves idees i nous
llocs de treball.
Els principals elements que haurà
dincorporar estaran distribuïts en
dues plantes diferenciades en
funció de la seva activitat. La planta
baixa serà un espai de treball
individual i col . lectiu, pel
desenvolupament i millora dels
projectes empresarials. Aquesta

planta comptarà amb quatre espais
separats però connectats entre ells:
un espai de treball individual i comú
(Club de lEmprenedor); un espai
de recursos bibliogràfics; un espai
de treball dels tècnics i
assessorament; i espais de serveis
(vestíbuls i serveis).
La primera planta serà un espai de
debat, de generació didees i
laboratori demprenedors. Aquesta
planta tindrà un únic espai
totalment relacional que servirà
per generar i impulsar nous
projectes, noves oportunitats i nous
emprenedors.

Projecte innovador al territori
Ni Caldes de Montbui, ni els
municipis veïns (Sant Feliu de
Codines, Sentmenat, Santa Eulàlia
de Ronçana, Bigues i Riells, Palau
Solità i Plegamans i Lliça dAmunt)
compten amb un servei daquestes
característiques al seu abast.
Aquest projecte obre un nou punt
de referència per la emprenedoria
al territori i possibilita la generació
de noves activitats i la conseqüent
creació de llocs de treball.

Informatiu municipal de caldes de montbui febrer de 2010
www.caldesdemontbui.cat
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Augmenten els percentatges
de recollida selectiva

Thermalia s'acosta als visitans
amb discapacitats visuals

Lany 2009 Caldes de
Montbui ha reciclat el 33,8
% de les deixalles, dada que
suposa un augment de la
recollida selectiva de 29
punts respecte lany 2008. Aquesta dada es complementa amb
una disminució del rebuig que el municipi porta a labocador.
Lany 2009 Caldes ha generat 347,6 kg de rebuig per habitant i
any, 27,9 kg menys que lanterior i 102,9 kg menys que lany
2000. Amb tot, el municipi segueix portant el 66,2% de les
deixalles que genera a labocador, quantitat que continua sent
massa significativa i que cal continuar reduint fins aconseguir
una gestió dels residus responsable i sostenible.
La recollida selectiva que més ha augmentat és la de la fracció
orgànica. Cada habitant ha portat 57,7 kg durant lany 2009 als
contenidors marrons, que equival a un augment de gairebé el
20% respecte el 2008 . Un fet que ha jugat a favor de la recollida
selectiva dorgànica ha estat laugment i la millora del servei de
recollida, que va passar a fer-se quatre dies cada setmana a partir
de l1 de juliol de lany passat.
Daltra banda, la recollida de paper i cartró de manera selectiva ha
disminuït per segon any consecutiu. Lany 2009 els habitants de Caldes
han reciclat 29 kg per persona i any. Lany 2008 es van reciclar 31 kg per
habitant i any. I lany 2007 es van reciclar 32,2 kg per habitant i any.

Thermalia ha incorporat als
serveis del museu un nou mòdul
multisensorial anomenat La
mirada tàctil, adreçat a persones
amb discapacitats visuals i
aconseguit gràcies al conveni amb
la Xarxa de Museus Locals de la
Diputació de Barcelona.
El mòdul multisensorial del Museu
Thermalia serveix per presentar
Manolo Hugué i la seva tècnica
escultòrica. El visitant podrà
conèixer Manolo Hugué a partir
dun retrat que li va fer el seu
deixeble Camil Fàbregas. El bust permet fer-se un idea dalguns
elements molt característics de Manolo, com són el fulard i la seva
anella. I també podrà conèixer el procés que se segueix per fer
lescultura, passant pel dibuix, la peça en fang, el motlle de guix
i, finament, el bronze. El mòdul també inclou un text transcrit en
braille del mateix Manolo.
La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Patrimoni
major accessibilitat dels continguts museístics. És per aquest motiu
que enguany ha iniciat una segona campanya d'instal.lació de
mòduls multisensorials que completa l'oferta iniciada el 2008.

Guardioles per Haití

Consulta per la independència a Caldes

Caldes de Montbui sha sumat a les
accions per la cooperació amb les
persones damnificades pel terratrèmol
dHaití. De la reunió convocada el
dimecres 27 de gener per Caldes Solidària
i secundada per diferents entitats i
persones de Caldes de Montbui, va sorgir
la iniciativa de col.locar guardioles en
diferents actes celebrats al municipi per recaptar fons per Haití.
Alguns espais han estat el Carnaval, el concert benèfic del 6 de
febrer, Sant Antoni o la diada dedicada a la consulta popular
per la independència.
D'altra banda, el municipi ha fet altres accions coordinades, com la
construcció del logotip que sutilitza a les accions locals de suport
a Haití, dissenyat per Cristina González; o laportació de 6.000 a
càrrec de l'Ajuntament Caldes de Montbui de la seva partida del
0,7% al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en la fase
de reconstrucció que ve després d'una situació d'emergència.
L'Ajuntament demana a les associacions o entitats que organitzin
alguna acció solidària en pro d'Haití que ho faci saber a la regidoria
de Solidaritat per tal de donar una resposta unitària de municipi. Per
a qualsevol aclariment us podeu adreçar a la Regidoria de solidaritat
de l'Ajuntament Caldes de Montbui, telèfon 93 862 70 24.

Caldes de Montbui
és un dels municipis
participants en la
consulta popular per
la independència del
28 de febrer i una de
les seus de difusió
de dades sobre
levolució de la
jornada. Per a coordinar la central de dades, lAjuntament ofereix
la planta baixa de les oficines municipals situades a la plaça de la
Font del Lleó.
A la filosofia de la consulta es va afegir lAjuntament a través duna
moció presentada pels grups dERC i CiU al Ple, el passat 24 de desembre.
La moció reivindica el dret a decidir com un exercici de normalitat
democràtica i maduresa cívica i acorda donar suport a la iniciativa
promoguda per la societat civil calderina que més tard sha
materialitzat a través del moviment Caldes Decideix.
A Caldes de Montbui es podrà votar el diumenge 28 de febrer, de
les 9 del matí i les 8 de la tarda, als següents espais: Casino de
Caldes, CoopSetanta, Stage i Local Josep Fontcuberta, 121. Daltra
banda, la ciutadania podrà fer el seguiment de la jornada des del
Centre Democràtic i Progressista.
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Recursos en temps de crisis
Una bona manera de poder jutjar lacció dun govern és la seva capacitat datreure recursos per dur endavant els seus
projectes. Aquesta capacitat és, en general, encara més important en temps de restriccions econòmiques com les actuals
i, en particular, essencial per als ajuntaments, unes administracions crònicament mal finançades. Doncs bé, el govern
municipal liderat per Esquerra està aconseguint captar aquesta legislatura un nombre molt important de recursos daltres
administracions que permetran fer realitat projectes pel municipi que daltra manera difícilment serien viables. Recursos
que, per citar-ne alguns exemples, provenen del Pla de Barris, dels Fons Europeus de desenvolupament regional, desmenes
directes als pressupostos de lEstat etc. i que són fruit de la tenacitat i la perseverança dun govern que no vol perdre el
temps i que no es resigna davant la severitat de la situació econòmica. Mentre algunes opcions polítiques viuen instal.lades
còmodament en la frivolitat (només cal llegir algunes meritòries i treballades aportacions que apareixen de tant en tant
en aquesta secció fixa), la nostra prefereix liderar un govern que sesforça dia a dia, i malgrat les dificultats, per fer un poble
millor.

Grup Municipal ERC

Què cal fer?
Hem començat un any ple de dificultats, en el qual es plantegen moltes incerteses. El tema econòmic pesa molt i la situació
de la nostra economia està afectant moltes persones. Cal un cop de timó que shauria de donar des dels Governs de la
Generalitat i de lEstat, -de moment sembla que les prioritats siguin altres qüestions, o no tenen prou fermesa per reaccionar
si no, ja serà tard. Els Ajuntaments ja no poden més, el dèficit es alarmant i ningú sembla voler agafar la responsabilitat
de prendre mesures, que potser no seran ben rebudes, però que son necessàries.
Tenim moltes incerteses. També és una delles la sentència del Tribunal Constitucional sobre lEstatut, que pot posar un
punt i final a lEstat de les autonomies. Cada vegada més les consultes populars avancen i qüestionen lencaix de Catalunya.
Tot això ens posa en una serena però ferma reflexió del què volem i on anem, no podem deixar a aquells que parlen però
que no són conseqüents amb els seus actes. Cal molta coherència perquè Catalunya sigui el què volem els Catalans i caldran,
no paraules, sinó molts fets.

Grup Municipal de CiU

Què en farem del pavelló de Can Rius?
Ja resten pocs dies per a lacabament de les obres del Pavelló de Can Rius, altrament conegut com a menjador de lalcalde. És un
projecte subvencionat pel govern estatal, dins del Fons dInversió Local del 2009. La decissió de dedicar 1 milió deuros a aquesta
reforma va ser de lequip de govern. El nostre grup hi va donar suport, malgrat entendre que les prioritats podien ser altres. Vàrem
creure que, en un moment de crisi, davant duna aportació de diner destinat a crear ocupació, no ens hi podiem negar.
Arribats aquí, és preocupant no saber quins seran els usos daquest espai. Sha parlat de fer-hi casaments i àpats diversos.
Un milió deuros del pressupost públic per a això? No hi estem pas dacord. El pavelló ha de ser un espai municipal obert
a les activitats de la ciutadania i les entitats, a la cultura, etc. Un espai que els calderins/es sel sentin com a propi i en
puguin disposar. Precisament perquè és públic, perquè és de tots. No volem veure com acaba convertint-se en un espai
per a esdeveniments de caire privat.

Grup Municipal d'ICV-EUiA

S'ha de ser prudent, però ambiciós
Un cop analitzat el pressupost del 2010, pensem que per congelar impostos no es pot argumentar que es disposarà de
menys diners, ja que gestionant millor sobtindrien els recursos que ara ens diuen que falten. Lamentem que no es reflecteixi
cap mena dausteritat en la despesa, ni millores en polítiques socials, ens mostra clarament que lactual govern no ha tingut
en compte la situació de dificultat que estan vivint nombroses famílies de la vila. LAjuntament ha dimpulsar polítiques
capaces de reactivar leconomia local. Daltra banda, és temps de fer polítiques socials que generin ocupació, negociar amb
les empreses contractades que incloguin a les seves plantilles treballadors/res aturades del municipi. LAdministració local
també té molt a dir en la reactivació econòmica i, per descomptat, en matèria dhabitatge social cal ser seriosos en el
diagnòstic per poder ser rigorosos en el tractament, sha de ser tan prudent com ambiciós, hem de creure més en lausteritat
racional que en lexuberància irracional.

Grup Municipal PPC
Informatiu municipal de caldes de montbui febrer de 2010
www.caldesdemontbui.cat
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