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Fira dantiquaris i brocanters
Diumenge 16 de maig
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: pl. de la Font del Lleó

19a Etapa del Camí de Ronda
Entre Sant Climent de Llobregat i Garraf
Diumenge 30 de maig
Organitza: CECMO

Fira de Titellaires Romà Martí
14, 15, 16 de maig
Consulteu el programa a:
http://firadetitellaires.
caldesdemontbui.cat

Ral.li dautobusos clàssics
Barcelona - Caldes
Diumenge 30 de maig
Pas per Caldes a les 13.30 h
Lloc: av. Pi i Margall i c. Major
Organitza: Sagales i TMB

XVII Pedalada BTT Calderina
Diumenge 16 de maig
Hora: 8.30 h
Lloc de sortida: CEIP El Farell
Organitza: Esport Ciclista Calderí

Sortida a la Font d'en Bou
Dimecres 2 de juny
Hora: 7.40 h
Lloc de sortida: Estació dAutobusos
Organitza: Caminades de lEsplai

Sortida a la Serra de Prades
Diumenge 16 de maig
Organitza: CECMO
Assessoria jurídica per a dones
Dilluns 17 de maig
(Cal demanar hora prèviament a
lAjuntament)
Taller: Treball durant lestiu
Dimarts 18 de maig
Hora: 18 h
Lloc: Club de Feina de lAjuntament
Organitza: Club de Feina +16
Sortida al Prat de Baix i les Alias
Dimecres 19 de maig
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Estació dAutobusos
Organitza: Caminades de lEsplai
Jornades gastronòmiques
de la cirera
Del 22 de maig a l11 de juliol
Consulteu el programa a:
www.visiteucaldes.cat
www.caldesdemontbui.cat
Cloenda del PCEE
i dels Cursos dEducació Viària
Dissabte 29 de maig
Hora: de 10 a 13:30 h
Lloc: parc de Can Rius.

Farmàcies de guàrdia
FARMÀCIA CODINA
Maig 1, 2, 6, 12, 18, 29 (matí)
Juny 4, 5, 6, 10, 16, 21, 28
FARMÀCIA PELEGRÍ
Maig 3, 7, 8, 13, 19, 25, 31
Juny 5 (matí), 11, 12, 13, 17, 22, 29
FARMÀCIA R.T.M
Maig 4, 10, 15 (matí), 21, 22, 23, 24, 27
Juny 2, 8, 14, 19 (matí), 25, 26, 27
FARMÀCIA RUANO
Maig 5, 11, 17, 22 (matí), 28, 29, 30
Juny 3, 9, 15, 24, 26 (matí)
FARMÀCIA T. TIBAU
Maig 8 (matí), 14, 15, 16, 20, 26
Juny 7, 12 (matí), 18, 19, 20, 23, 30

Torneig Memorial Rosario Sánchez
Del 4 al 6 de juny
Lloc: Instal.lacions esportives
municipals
Organitza: Associació de Futbol Sala
de Caldes
Tèsting de biodiversitat
Dissabte 5 de juny
Hora: 8 h
Lloc: Molí d'en Ral
Fira Botiga
Diumenge 6 de juny
Lloc: Av. de Pi i Margall
Organitza: Caldes Centre Comercial
Concurs Busquem el millor
golafre de cireres
Diumenge 6 de juny
Lloc: Av. Pi i Margall
Caminada a Can Camp
Dimecres 9 de juny
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Estació dAutobusos
Organitza: Amics del Sender
Caldesflor. Festa de Corpus
Diumenge 13 de juny
Sortida a Sant Feliu
i al Castell de Montbui
Dimecres 16 de juny
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Estació dAutobusos
Organitza: Caminades de lEsplai

Fira dantiquaris i brocanters
Diumenge 20 de juny
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: pl. de la Font del Lleó
Sortida fins als Saulons,
Cararac i Remei
Dimecres 23 de juny
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Estació dAutobusos
Organitza: Caminades de lEsplai
Sortida fi de temporada:
Can Patxau
Dimecres 30 de juny
Hora: 8 h
Organitza: Caminades de lEsplai
Escaldarium.
Festa del foc i laigua
Dissabte 10 de juliol
Activitats durant la tarda i nit
Pl. de la Font del Lleó i voltants
Organitza: Ball de Diables
Preinscripció i matrícula
escoles bressol municipals
Període de presentació de sol.licituds:
del 4 al 14 de maig
Publicació de les llistes amb el barem:
21 de maig
Reclamacions: 25, 26 i 27 de maig
Publicació de les llistes dalumnes
admesos: 2 de juny
Període de matriculació:
del 7 a l11 de juny
Preinscripció i matrícula Primer
cicle deducació infantil (0-3 anys)
Període de presentació de sol.licituds:
del 3 al 14 de maig
Publicació de llistes amb barem de
sol.licituds: 21 de maig
Termini per presentar reclamacions
a les llistes amb barem: 25, 26 i 27
de maig
Publicació de les llistes definitives
dalumnat admès: 2 de juny
Període de matrícula:
del 7 a l'11 de juny
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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 Comença la
construcció del nou edifici
al solar de les
Cases dels Mestres
Pàg. 3 Quatre carrers del
Centre Històric són el proper
objectiu del Pla Barris
Pàg. 4 LEspai

Can Rius ja
forma part de catàleg
dequipaments calderins

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. 5 Fira

de Titellaires
Romà Martí,
del 14 al 16 de maig

Pàg. 6 La Taula dacollida
i integració elabora propostes
sobre joves i llengua

ALTRES CENTRES FORMATIUS
· Escola d'Adults
93 115 10 66
· Escola Mpal. de Música Joan Valls
93 865 49 77
· 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 49 77
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

L'Ajuntament engega el projecte
de millora de l'entrada sud de
Caldes de Montbui

editorial

Ens obrim a la riera

Centre de Recollida d'Animals

La restauració de lantic
menjador de Can Rius
ha permès recuperar,
de manera esplèndida,
un patrimoni històric i
arquitectònic de primer
ordre associat a la
nostra essència termal.
Aquesta recuperació
sha pogut fer tot sigui dit- gràcies a la compra que lAjuntament
va fer de lantic balneari el 2002; una adquisició que permetrà
també, en fases posteriors, dinamitzar i reordenar urbanísticament
el centre neuràlgic del nucli antic. Recuperant patrimoni, posem
en valor la nostra història i ens projectem cap al futur. Però en
aquest cas també estem posant en valor una altra cosa: la façana
de la riera de Caldes i el seu espai natural.
Efectivament, la posada en funcionament de lEspai Can Rius,
així com lobertura, fa uns mesos, de la placeta del carrer del
Pont i del propi pont de vianants cap al parc, és un pas endavant
essencial cap a la progressiva redescoberta de la riera de Caldes
i la seva llera com a actiu ambiental de primer ordre del nostre
poble. En el tram urbà que voreja el Casc Antic, la riera ens és
massa desconeguda. Hi hem viscut desquena i fins i tot lhem
fet servir, durant molts anys, de claveguera. Però amb Can Rius
i altres actuacions que senllestiran en les properes setmanes
especialment el nou passeig de la riera entre el safareig de la
Portalera i el portal de Santa Susanna, i la posterior continuació
daquest passeig que estem projectant- apropem la riera al
poble i obrim redescobrim- nous espais de lleure i de passeig,
és a dir, nous espais de qualitat de vida.
Qualitat i seguretat
El nou passeig del Remei és sens dubte un daquests nous espais
de qualitat de vida, un espai renovat que convida més que mai
a la caminada, a esbargir-se, a badar. Un cop millorada lemblemàtica entrada nord del municipi, afrontem ara la millora de
lentrada sud (el Tint), una actuació que us presentem en aquesta
edició del Casa de la Vila i que siniciarà en els propers mesos.
Aquesta actuació té com a motivació principal la millora de la
seguretat en aquest tram i, com a secundària, lembelliment
daquest accés. La mitjana central reduirà lamplada dels carrils,
amb els efectes que això comporta sobre la velocitat dels
vehicles, i protegirà millor el creuament dels vianants per les
zones autoritzades. El nou arbrat, lenllumenat i la millora en
superfície de voreres i asfaltat donaran una imatge més agradable
de la principal entrada de Caldes, un municipi que, actuació
rere actuació i malgrat les dificultats dels temps que corren, va
guanyant qualitat de vida.

El Centre de Recollida dAnimals de Caldes de Montbui és un
equipament municipal gestionat per lentitat Caldes Animal des del
passat abril.
Al Centre shi recullen els animals abandonats i perduts als carrers de
Caldes. Caldes Animal sencarrega de lassistència i el foment de ladopció
daquests animals residents.
Lespai pot allotjar uns 15 gossos i en els propers dies shabilitaran més
places. Les sortides danimals del Centre es realitzen per diferents vies.
Una via important és el retorn dels animals al seu propietari. Per facilitar
això, és necessari que els animals estiguin correctament censats i
identificats amb el xip homologat. A banda dels retorns, pels animals
abandonats, el Centre treballa amb la possibilitat de trobar algú que
els vulgui adoptar i amb altres alternatives, com el trasllat al CAAD de
Granollers o possibles cases dacollida temporals. Tot plegat fa que
lacció del voluntariat sigui molt important a lhora de garantir latenció
als animals perduts o abandonats.
Caldes Animal, en conveni amb lAjuntament, també gestiona les
colònies controlades de gats de carrer.
Pel que fa als gats, lAjuntament té engegades 10 colònies controlades
de gats al municipi (integrades per uns 147 animals). La gestió daquestes
colònies, realitzada per particulars i abans tutelada per lAjuntament,
ha passat a rebre la tutela de Caldes Animal a partir de l1 dabril. En
aquest cas, el tractament dels gats consisteix a recollir-los, esterilitzarlos, tractar possibles afectacions que pateixin i tornar-los a la colònia.
En el cas danimals amb malalties víriques, com la leucèmia o la
immunodeficiència felina, els gats són sacrificats.
El Conveni de col.laboració entre lAjuntament de Caldes de Montbui
i lentitat sense afany de lucre Caldes Animal per a la gestió,
manteniment del centre de recollida danimals abandonats de Caldes,
lassistència i foment de ladopció dels animals residents al centre i
de les colònies controlades de gats de carrer es va aprovar al Ple
ordinari del passat març i sha signat aquest abril.

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde de Caldes de Montbui

Millores a la principal entrada a Caldes de Montbui
Un cop acabat el projecte de
millora del passeig del Remei,
lentrada nord de Caldes de
Montbui, és el torn del projecte
de millora de lentrada sud, des
del polígon comercial El Tint.
LAjuntament ha començat els
tràmits per adjudicar aquesta obra,
amb un preu de licitació de
365.400 . Les previsions són
acabar els tràmits dadjudicació
entre els mesos de maig i juliol
perquè el projecte pugui començar
al setembre. També es preveu que
lobra duri uns sis mesos.
El projecte durbanització de
laccés sud consisteix en
reurbanitzar el tram de lavinguda
Pi i Margall que queda entre les
cruïlles amb els carrers de Pare
Poch i Montserrat Roig pel nord
i de Josep Calvó i M. Aurèlia

Capmany pel sud. Lavinguda
començarà amb una illeta i tot el
tram tindrà una illa central que
separarà els dos sentits de la
circulació. Aquesta illa està
pensada per augmentar al
seguretat en una via que divideix
el polígon comercial en dues parts
i que sha convertit en un pas
habitual de vehicles i vianants.
A més, es pavimentarà de nou la
calçada i sactuarà sobre
lenllumenat, les voreres i la zona
daparcaments. També es millorarà
larbrat per embellir larribada a
Caldes de Montbui.

Imatge virtual

Per lexecució, Caldes compta amb
una aportació de la Generalitat (a
través del Pla Únic dObres i Serveis
de Catalunya) de 219.189,02, una
xifra que lAjuntament intenta
ampliar en aquests moments.

Imatge virtual

Imatge estat actual

LLEI DE BARRIS
Obres als carrers del Centre Històric

Horari d'atenció al públic

Dimecres de 10 a 12 hores
Dijous i divendres de 17 a 19 hores
Dissabtes de 11 a 13.30 hores
Per adopcions fora daquest horari
es poden concretar visites amb cita prèvia.
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en portada

serveis municipals

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

CENTRE
DE RECOLLIDA
D'ANIMALS

Camí del cementiri s/n
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 666 526 161
caldesanimal@gmail.com
www.caldesanimal.org

Un dels objectius del Pla de Barris és la millora dels carrers del Casc Antic que encara no
han estat reurbanitzats per tal de donar valor al centre turístic de la vila termal. Aquest
maig comença el procés per adjudicar les obres dels carrers inclosos en la primera fase: Muralla,
Hostalric, Lleonarda, Roma i Sinagoga.
El projecte consisteix en homogeneïtzar totes les vies, mantenint laparença que ja tenen carrers com del
Forn, de Barcelona, de Vic o del Pont. Seran espais de plataforma única i fets amb pedra de Sant Vicenç.
En el cas del carrer de Roma es mantindrà la llamborda en la part central. A banda, la reurbanització implica
la renovació dels serveis, amb actuacions com el soterrament de la línia de distribució elèctrica i la renovació
de lenllumenat públic.
Tot plegat és previst que comenci al setembre i duri quatre mesos. Amb tot, cal tenir present que aquests carrers
també estan sotmesos a un seguiment arqueològic donat el seu emplaçament.
Més informació: http://lleidebarris.caldesdemontbui.cat/
Informatiu municipal de caldes de montbui maig de 2010
www.caldesdemontbui.cat
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El nou passeig del Remei

Diumenge 28 de març, Caldes de
Montbui va inaugurar les obres
de millora del passeig del Remei
amb la multitudinària assistència
de veïns i veïnes que han
redescobert la vella via daccés al
municipi.
A banda de la ciutadania que va
assistir a la inauguració, van
prendre un protagonisme especial
el Club de Cotxes Antics i Caldes
Animal, dues entitats que es van
oferir a fer cercavila amb vehicles
històrics i gossos. I amb la Cobla
Thermalenca es va fer la primera
ballada de sardanes a la nova plaça
del Remei.
El passeig del Remei, de 150 anys
dhistòria, ha estat embellit gràcies
a un projecte finançat pel Fons
Estatal dInversió Local de lany
2009 i a un projecte paral.lel de
construcció duna passarel . la,
afegit per lAjuntament de Caldes

de Montbui. En el tram de 300
metres que ha estat objecte de
millora s'ha mantingut tant la
llamborda de la part central com
l'arbrat que caracteritza aquest
passeig. La resta ha estat
reconstruït, fins i tot la plaça del
Remei a través de la qual
s'accedeix a l'Ermita.
I la passarel.la ha servit per salvar

la corba del Remei camí de la
carretera d'accés al Farell, afavorint
els recorreguts a peu que
sendinsen en l'entorn natural de
la muntanya.
El passeig del Remei es va
construir al voltant de l'any 1860
i es va empedrar entre els anys
1919 i 1918. Compta, doncs, amb
uns 150 anys d'història al llarg
dels quals els calderins l'han
convertit en escenari de moltes
tradicions.

Can Rius, un espai recuperat

LEspai Can Rius sha afegit
formalment al catàleg
dequipaments de Caldes de
Montbui. Lantic menjador del
balneari propietat municipal sha
convertit en un conjunt de sales
per a la celebració de diferents
tipus dactes i trobades.
La inauguració es va celebrar
durant el cap de setmana del 17
i el 18 dabril. El 24 dabril ja acollia
les primeres activitats, entre elles
el Concert de Sant Jordi de
lEscola Municipal de Música Joan
Valls. I pocs dies després era
lescenari de la presentació del
llibre Sant Sebastià de Montmajor.
Fets, anècdotes i llegendes,
dEusebi Vila i Delclòs.
Aquest equipament data del segle
XVI, moment en què era propietat
de Joan Destorrent. Al llarg dels
segles, el balneari passa per les
mans de diferents famílies
catalanes: els Bou, els Rius i,

finalment, els de Sans. Amb tot,
va ser el cognom Rius el que va
quedar com a nom del centre
termal calderí.
Lany 2002, lAjuntament de
Caldes de Montbui adquireix el
Balneari Rius i el 2009 inicia la
recuperació del gran menjador.
La reforma de les sales sha fet
reproduint la bellesa, lesplendor
i la calidesa que oferia aquest
balneari, considerat un dels
centres termals més prestigiosos
de lEuropa del segle XIX.
Dels diferents espais que ofereix,
el més especial és la Sala Noble,
reconstruïda seguint lestil
noucentista del balneari i oberta
a la Sala dels Vitralls amb vistes
a la riera.
Per a més informació sobre lEspai
Can Rius o sobre la sol.licitud de
lús de les sales adreceu-vos al
Museu Thermalia: tel. 93 865 41 40;
thermalia@caldesdemontbui.cat

Les viles termals catalanes es promocionen des del SITC

La marca Viles termals catalanes.
Terra i aigua ha estat presentada
al Saló Internacional del Turisme
de Catalunya a través de lestand
del Consorci de Viles Termals de
Catalunya, presidit per lalcalde
Jordi Solé. Lestand ha rebut 2.000
visites i ha fet un gran pas en la
consolidació de les viles termals
com a destinació turística de
qualitat.
La presència al Saló ha contribuït
doblement a favor del Consorci,
potenciant el coneixement dels
municipis adherits i ajudant a
explicar i difondre el concepte
daigües mineromedicinals com a
recurs naturals singular.
Lestada al recinte Fira de
Barcelona durant aquests dies ha
permès establir contactes
professionals amb agències
majoristes que contribuiran a la

!
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A lestand també sha portat a
terme el sorteig duna quinzena
destades gratuïtes a les viles
termals, amb la col.laboració de
les entitats públiques, els balnearis
i els restaurants. Shan omplert
unes 1.500 butlletes.
Pel que fa a Caldes de Montbui,
enguany ha tingut doble presència
dins el SITC: duna banda com a
municipi que presideix el Consorci
de Viles Termals de Catalunya; i
de laltra des de lestand que la
Diputació de Barcelona ha dedicat
al turisme en el Vallès Oriental.

Aquest cap de setmana Caldes de
Montbui celebra la 13a edició de
la Fira de Titellaires Romà Martí.
Com és habitual, la fira acull companyies vingudes darreu, com ara
Catalunya, Aragó, Andalusia,
França o Mèxic. Titellaires de diferents estils oferiran espectacles per
a tots els gustos i per a totes les edats
durant tres dies dintensiva diversió.
Lescenari principal de la Fira
tornarà a ser la plaça de l11 de
Setembre, però també podeu
trobar espectacles en altres indrets,
com el Museu Thermalia o lEspai
Can Rius.
Precisament Thermalia acull una
de les propostes més nostàlgiques
daquesta edició: al Museu es
podrà veure lexposició Centenari
de Titelles Vergés (1910-2010),
dedicada la companyia catalana
Titelles Vergès, amb 100 anys
dhistòria. I és que la Fira de Caldes

fa un homenatge a Sebastià
Vergès, el tercer descendent de la
nissaga de titellaires catalans, que
es jubila enguany.
La Fira Romà Martí acomiada a
Sebastià Vergès per una banda i
presencia una estrena per laltra.
Enguany, la companyia Rocamora
aprofitarà aquesta edició per
presentar el seu nou espectacle
Oliu, el petit llenyataire.
Pel que fa als espectacles per a
públic adult, la companyia Los
títeres de la tia Elena, dAragó, ens
porta un espectacle dedicat a
Ramon i Cajal el divendres a la nit;
i la companyia Microscosmos Teatre,
de Catalunya, ofereix la nit de
dissabte un espectacle dedicat a les
grans estrelles del jazz.
Podeu seguir el programa de la
Fira de Titellaires Romà Martí a través
de http://titellesnaip.blogspot.com
o a través de www.caldesdemontbui.cat

Les Cases dels Mestres donen pas a un nou equipament sociocultural

On fins ara hi ha hagut ledifici
conegut com a Cases dels Mestres
ara hi ha un solar, pas previ a la
construcció del nou equipament
sociocultural de Caldes de Montbui.

Imatge virtual, pati interior

promoció de les viles a Catalunya
i a França. I també ha permès a
molts usuaris, professionals i
particulars, descobrir aquesta
oferta turística en alça, basada en
la qualitat integral dels serveis i
lentorn des dels qual sofereixen.

14, 15 i 16 de maig, Fira de Titellaires Romà Martí

La creació dun nou equipament
sociocultural al municipi és el
principal projecte a càrrec del Fons
Estatal per a lOcupació i la
Sostenibilitat Local (FEOSL).
Aquest equipament es construirà
a les antigues Cases dels Mestres,
fins ara situades al carrer Font i
Boet, i 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

d  i n t e g ra c i ó s o c i o l a b o ra l .
El projecte contempla la
construcció de tres plantes duns
500 m2 cada una en la illa que
formen els carrers de Sentmenat,
Font i Boet i Mestre Gregori
Montserrat i té un cost de
1.430.000. En total, ledifici tindrà
una superfície construïda duns
1.600 m2. Lestat malmès de
ledifici, amb bona part del sostre
enfonsat, ha obligat a enderrocar
estructures i iniciar un projecte
dobra nova.

Lenderroc, que ja ha acabat, i
lobra nova no afecten ni al Centre
Obert Buimont ni a lEscola
dAdults, actualment ubicats als
laterals de les Cases dels Mestres.
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Recollida
porta per porta als Saulons

El sindicat es converteix
en un centre d'iniciatives empresarials

La primera experiència de recollida
de deixalles porta
per porta de Caldes
de Montbui va
començar al barri
Els Saulons el passat
març.
Aquest sistema de
gestió domèstica de les deixalles sha introduït a títol de prova
en una de les urbanitzacions amb la recollida del rebuig i
lorgànica.
El porta per porta ha estat introduït amb èxit en altres poblacions
catalanes i, en general, ha afavorit la gestió responsable dels
residus domèstics. A més, ofereix una major comoditat per a
lusuari. Per això lAjuntament ha volgut introduir-lo en una
part de la vila i valorar-ne des del territori els efectes positius que
pugui generar en la recollida selectiva de deixalles.
Lany 2009 Caldes de Montbui va reciclar el 33,8 % de les
deixalles, dada que suposa un augment de la recollida selectiva
de 29 punts respecte lany 2008. 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 reduir
fins aconseguir una gestió dels residus responsable i sostenible.

LAjuntament de Caldes de Montbui ha adquirit la nau fins ara
propietat de la Cooperativa Agropecuària situada al Polígon La
Borda per tal destablir-hi un centre diniciatives empresarials o
viver dempreses.
Aquest projecte té per objectiu afegir noves eines per a la promoció
econòmica i el foment de la creació de llocs de treball en el municipi.
El viver dempreses és un espai especialment pensat per als
emprenedors perquè ofereix les mínimes infraestructures per
endegar una activitat econòmica compartint recursos.
El centre diniciatives empresarials funcionarà de manera coordinada
amb el Servei dEmpresa de lAjuntament i amb el futur Club de
lEmprenedor (projectat a lantic safareig de la Piqueta). En aquests
moments, sestà definint la normativa dusos i sestà fent la reforma
i ladequació dels espais prèvies a lobertura del servei.

La Taula d'acollida
se centra en els joves i la llengua

Consolidada la celebració de Sant Jordi
al parc de l'Estació

El passat març es va
celebrar la tercera sessió
plenària de la Taula
dacollida i dintegració de
Caldes de Montbui, òrgan
format per agents del
municipi que treballen en
lacollida i la integració de
persones nouvingudes i que coordina la Fundació Universitària
Martí lHumà.
La Taula va proposar la creació de dues comissions de treball,
una per a la llengua i laltra per als joves, en detectar que aquests
dos àmbits són prioritaris a lhora de definir accions de suport
per a les persones nouvingudes. Precisament de la comissió de
treball per als joves va sorgir la proposta deditar una Guia de
recursos per a joves nouvinguts.
El catàleg, que ja és al carrer, està pensat per acostar els nois i
les noies nouvinguts als serveis que existeixen en el municipi
i que sadrecen a la població jove. Aquesta guia vol ser una eina
que podran utilitzar tant els nou veïns com les persones que
treballen en les diferents vessants de lacollida i el suport a la
integració.

El 23 dabril, malgrat
les previsions, va
començar a ploure
passades les vuit de la
tarda, amb la qual cosa,
totes i cadascuna de
les activitats programades al carrer per
Sant Jordi es van celebrar sense incidències.
Tot i lamenaça de caure un xàfec, el parc de lEstació va acollir la
visita de milers de calderins i calderines per recórrer les parades,
visitar als escriptors i la trobada dartistes de la vila, assistir a
lespectacle infantil, al teatre, als repartiments de premis i de regals
i a lambient de roses, llibres i celebració que es respira per Sant
Jordi.
Amb aquesta edició es consolida la proposta que va néixer lany
passat a Caldes sobre centralitzar la majoria d'accions culturals i
festives al voltant del parc de lEstació i durant tota la diada. A
més, altres escenaris van acompanyar les celebracions, com el
Casino de Caldes, lEspai Can Rius, la Resdiència Santa Susanna,
les escoles o la Biblioteca de Caldes.

El patrimoni, un actiu per al poble que volem
El passat 17 d'abril es va obrir de nou el què havia estat el menjador del balneari de Can Rius, un equipament que a partir
d'ara estarà destinat, entre d'altres, a usos socioculturals oberts a tota la ciutadania. La restauració meticulosa d'aquest
esplèndid espai ha permès recuperar i posar en valor una part molt significativa del nostre patrimoni històric i cultural. I
també fixar en la memòria col.lectiva el moment de màxima esplendor del termalisme com a motor econòmic de la nostra
població. Saber preservar i posar en valor el patrimoni és un exercici que serveix per recuperar el passat, però també per
encarar el present i el futur. Per una vila com la nostra, que pretén ser i ha de ser atractiva des del punt de vista turístic,
el patrimoni és un actiu econòmic important. En aquest sentit, cal destacar també el conveni que fa poques setmanes es
va signar amb el Museu Picasso de Barcelona per potenciar el centenar d'obres daquest artista internacional que tenim
al Museu Thermalia. Tenim el segon museu Picasso de Catalunya en importància i aquest també és un bé patrimonial i cultural
de primer ordre que cal saber aprofitar.

Grup Municipal ERC

Cap a on anem?
Els darrers esdeveniments, tant polítics com econòmics, no deixen ningú indiferent. Sembla que hi ha una certa unitat
política -que alguns mitjans informatius han qualificat dunitat de cartró pedra per la seva feblesa- per poder fer un front
comú des del Parlament de Catalunya per canviar la Llei reguladora del Tribunal Constitucional davant del lamentable
espectacle que ofereixen el seu magistrats, incapaços de dictar una resolució.
Per una banda sembla que la recuperació econòmica no arriba, pot ser no shan pres les mesures adients des de el govern.
I per altra banda, ja estem entrant en un ambient preelectoral en el qual es qüestiona el govern dentesa pels mateixos
tres partits que varen iniciar-lo.
Per això, cal fer una reflexió per part del poble de Catalunya. Ja que cap a on anem, no anem bé, haurem de fer canvis.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Obres locals

Hem pogut veure aquests dies les inauguracions de dues obres emblemàtiques per a la vila de Caldes: la remodel.lació del
Passeig del Remei i la rehabilitació del menjador de Can Rius. El resultat ha semblat a tothom encertat i ben arrodonit.
Cal, per tant, felicitar les persones que han treballat per fer-ho realitat. Compartim també la proposta que aquestes dues
obres entressin en el finançament del Fons Estatal dInversió Local, atesa la importància sentimental i cultural que tenen.
Són obres que, sense loportunitat daquests fons sobrevinguts, potser la nostra vila hagués trigat molts anys en poderles realitzar. Només trobem a faltar que en els dos discursos de lalcalde, que ens representa institucionalment a tots, no
es dediqués una sola paraula a reconèixer lorigen dels diners que han finançat en la pràctica totalitat aquestes obres.

Grup Municipal PSC - EPM

On és l'austeritat?
Estem en semàfor groc Així va definir textualment lAlcalde la situació dels comptes de lAjuntament. I va afegir que
probablement arribarem al semàfor vermell. Els motius: la reducció important dingressos, tant dels procedents dels impostos
locals com de les transferències de lEstat. El cas és que es va sotmetre a aprovació un pla dajust econòmic-financer per
haver incomplert la llei destabilitat pressupostària, que diu que els ajuntaments no poden tenir dèficit. I en el mateix ple
del dia 29 dabril, per urgència, es proposa la contractació dun treballador de lAjuntament que cobria una plaça vacant
temporalment, i que ara tornarà a ser ocupada pel seu titular.
Davant dun obligat ajust econòmic, cal que ampliem la plantilla de lAjuntament? No seria més raonable congelar-la de
moment? En la gestió de la despesa, no seria millor aplicar criteris de prudència, moderació i austeritat fins que la situació
econòmica no millori? Doncs sembla que per lequip de govern no és així.

Grup Municipal d'ICV-EUiA

No donem l'esquena a la nostra riera
Tots els vilatans em pogut admirar la obra acabada del menjador de Can Rius (obra subvencionada pel govern espanyol).
Alhora, des de el pont podem observar que shan iniciat les obres de millora de la riera, però amb això no nhi ha prou. És
important millorar la degradació que esta patint el riu de la nostre vila i aconseguir que sigui un nou espai verd per gaudirne tots els vilatans; sha destimular la recuperació respectant els recursos naturals i els valors mediambientals, així com
la qualitat de la seva aigua i el seu entorn. També fora bo per millorar la qualitat de reg dels horts que encara es conserven
a Caldes. Això faria que poguéssim contrastar la vellesa de la riera amb les terrasses fluvials que han estat ocupades
històricament per activitats agrícoles, oferint un millor paisatge característic, relació poble  riera, així com també incloure
com un element més del nostre poble la bassa del Moli den Ral que sha deixat degradar, lamentablement. No donem
lesquena a la nostra riera.

Grup Municipal PPC
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