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Telèfons d'interès

Vine a ajudar-nos a construir un arbre solidari!
Penja un desig de solidaritat, de pau, d'amor a larbre solidari
De l1 de desembre al 7 de gener, a les 19 h
Lloc: plaça de lEsglésia
Organitza: Càritas Caldes

· 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

Campanya de recollida de joguines
Apropans a la il.lusió: un gest, una joguina!
De l1 de desembre al 3 de gener
Recollida de joguines noves, cooperatives, educatives i no sexistes
ni bèl.liques per als infants de famílies desfavorides
de la nostra població.
Lloc: Local de Creu Roja (c. Anselm Clavé, 5 bis) i
establiments col.laboradors
Organitza: Creu Roja
Recollida darbres de Nadal
Del 7 al 25 de gener
La producció de deixalles creix de forma significativa durant els dies
de Nadal. És molt important pensar en les compres que fem i
intentar reduir al màxim la producció de deixalles.
En aquest sentit, si tagrada fer arbre de Nadal, guarneix alguna
planta que tinguis a casa o al jardí, o bé prova de fer un arbre amb
materials reciclats.
Ara bé, si tries fer-lo com sempre, lAjuntament organitza una
campanya de recollida darbres de Nadal. Aquests arbres es porten
primer a la deixalleria i després a la planta de compostatge
del Vallès Oriental perquè es converteixin en adob.
I sobretot, recorda:
cada residu al seu lloc!
Utilitza els contenidors de recollida selectiva i la deixalleria.
Punts de recollida:
plaça de la Salut, plaça de Moreu,
carrer de Mossèn Cinto Verdaguer amb General Padrós,
plaça de Romà Martí (avinguda de Josep Fontcuberta),
aparcament de lEscorxador,
carrer de Llobet i Vall-llosera (tocant Pi i Margall),
carrer del Molí amb Calderón de la Barca.

CENTRES EDUCATIUS
· Escola El Calderí
93 866 52 27
· Escola Farell
93 865 03 73
· Escola 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
· Institut Manolo Hugué
93 865 37 62
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
· Les Cases dels Mestres
93 115 09 47
· Oficina de Català
93 865 70 24
· Taller d'Art Mpal. Manolo Hugué
93 865 49 77

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

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

Podeu seguir lAjuntament de Caldes de Montbui

107.8FM

ràdiocaldes
www.radiocaldes.cat

a través de ladreça @AjCaldesMontbui

www.caldesdemontbui.cat
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
· 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

Pàg. 3 La central de
distribució de calor de
biomassa de Les Cremades
comença a agafar forma
Pàg. 3 Acaben les obres de
millora de lenllumenat al
barri de La Bolera
Pàg. 6 Caldes

i Saint-Paullès-Dax ratifiquen
lagermanamet durant la
Festa Major calderina

Pàg. 6 Geganters i
Capgrossaires incorporen un
ninot dedicat a Guillem
Ayora, fotògraf calderí

Entitats i ciutadania
omplen de propostes
familiars, culturals i lúdiques
la campanya de

Nadal 2012
Pàg. 4 i 5

editorial

Determinació

Punt de Voluntariat Municipal

Els ajuntaments no ens
resignem a observar
passivament una realitat
que en molts aspectes no
ens agrada. En els propers
temps alguns ens voldran
buidar de recursos, de
competències i de
contingut polític, i malgrat tot, des del món local necessitarem
continuar fent front a unes necessitats de la ciutadania que,
malauradament, cada cop són més grans i més bàsiques. A
Caldes ho farem amb els recursos que tenim, i això per dues
raons; la primera, perquè una gestió econòmica acurada en els
darrers anys ens permet ara no només pagar les factures en
uns terminis molt raonables sinó també mantenir en gran
mesura els serveis públics que prestem i fins i tot emprendre
en els propers mesos alguns projectes de regeneració urbana
i de recuperació de patrimoni que ens han de permetre seguir
millorant el poble; i la segona, perquè tenim la determinació
política per fer-ho. Una determinació que, per exemple, no ens
ha fet dubtar a incrementar els recursos per les escoles bressol
municipals a mesura que queia en picat l'aportació de la
Generalitat, precisament per evitar traspassar a les famílies tot
el cost dels recursos que es deixen de rebre. Que ens ha portat
a incrementar els recursos destinats a ajuts socials, a beques i
a la inserció laboral. O a posar a disposició dels emprenedors
una eina com el Centre d'Iniciatives Empresarials, amb l'objectiu
d'ajudar-los a tirar endavant empreses incipients.
Implicació
Afortunadament, hi ha molta altra gent que no es resigna a fer
d'espectador passiu de la realitat adversa. Al nostre municipi
s'incrementen les iniciatives solidàries per lluitar contra els
efectes més devastadors de la crisi (aportacions al banc
d'aliments, coordinació d'entitats que lluiten contra la pobresa,
recerca d'un equipament solidari on centralitzar recursos i
esforços) o senzillament per posar a disposició de la societat
el temps i l'experiència d'un mateix (vegeu el Punt de Voluntariat
just a la columna del costat) per ajudar els altres. La coordinació
d'entitats locals, dues vegades enguany, per realitzar actes i
recaptar diners per la Marató de TV3, també és un exemple que,
en solidaritat, el nostre poble també bull.
Futur
I mentre des de molts fronts lluitem per canviar el present, cal
que també preparem el futur. I el futur passarà, entre altres
coses, per generar energia neta tot aprofitant millor els recursos
durables que ens ofereix la natura més propera. La planta de
biomassa de les Cremades, que tindrem en funcionament en
poques setmanes, serà l'aportació més important fins al moment
de Caldes de Montbui a aquest futur més verd i més net.
Bon Nadal a tothom, i feliç 2013!
Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

El Punt de Voluntariat, posat en funcionament aquest setembre, esdevé
un espai on vincular i posar en comú els interessos de les persones que
volen fer voluntariat amb les entitats sense ànim de lucre del municipi.
El Punt assumeix la funció dinformar i facilitar recursos a les entitats
que vulguin incorporar per primera vegada voluntaris i de buscar els
encaixos entre els voluntaris i les entitats, dacord amb els interessos
i les disponibilitats dels primers i les especificitats dels segons.
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és noticia

serveis municipals

Si voleu ser voluntari/ària
· Fer voluntariat a l'entitat sense ànim de lucre que decideixis per
un projecte concret o per tasques de funcionament i organització. Amb
el compromís que pacteu entre vosaltres
· Pertànyer a la bossa de voluntariat esporàdic, i participar cada
vegada que hi hagi un esdeveniment puntual organitzat per una entitat
sense ànim de lucre on es necessitin persones per donar un cop de mà
Si sou una entitat sense ànim de lucre que necessita voluntaris,
voluntàries
· Fem difusió de les vostres demandes de voluntariat a les persones
que s'apropin al punt de voluntariat i a través de
www.voluntariat.entitatsdecaldes.cat
Què s'ofereix?
· Informació al ciutadà/a que vol fer voluntariat. Creació d'una
borsa de voluntaris.
· Recollida de dades i informació a les entitats que volen
integrar la figura del voluntariat als seus projectes
· Vinculació del voluntari/ària a les entitats
· Recursos formatius per al voluntariat i les
entitat, tot considerant les activitats que ja
es duen a terme
· Campanyes de foment i
sensibilització del voluntariat

Més informació i contacte
Contacte virtual:
http://voluntariat.entitatsdecaldes.cat

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

Les Cases
dels Mestres

Gregori Montserrat, 4. Despatx 1.1.
Horari d'atenció: dimarts de 18 h a 20 h
i dimecres d'11 h a 13 h
Tel. 93 865 56 56 (extensió 1271)
A/e: participacio@caldesdemontbui.cat

Renovació de lenllumenat
de cinc carrers de la Bolera

A finals de novembre ha acabat
la cinquena actuació per la millora
de lenllumenat públic del
municipi, anomenada Eixample 2,
i que sha fet als carrers de Sant
Climent, Migdia, Moreño, Santo
Domingo i Geògraf Aparici.
El projecte, que es va licitar per
74.001,22 , ha estat elaborat pels
serveis tècnics municipals. Lobra
ha inclòs el canvi i soterrament
de les actuals instal . lacions
elèctriques i l'increment del
nombre de lluminàries, que passa
de 27 a 42 punts de llum en el
total de carrers. Es retiraran les
làmpades obsoletes de vapor de
mercuri i sinstal.laran làmpades
de vapor de sodi, que augmenten
leficiència energètica i redueixen
la despesa. Aquesta actuació
suposarà un estalvi del 63,7% en

!

la despesa en concepte
denllumenat daquests carrers
(que passa de 1.530  a 555 
anuals).
El finançament
s'assumeix a través de Llei de Barris
(50%), Ajuntament (32%) i ICAEN
(18%).
Un Pla per a l'eficiència
energètica i lumínica
Aquesta és una acció del Pla
director d'enllumenat públic del
municipi, que té per objectiu reduir
el consum energètic i la
contaminació lumínica. El projecte
preveu més de 2.000 intervencions
per arribar a una situació òptima.
El pressupost per dur a terme
aquestes intervencions és de 4
milions i mig d'euros,
aproximadament, i el període
d'actuació oscil.la entre els 10 i
els 15 anys.

Ordenances Fiscals 2013

LAjuntament de Caldes de Montbui
proposa unes Ordenances Fiscals
per a lany 2013 que mantenen les
polítiques i les prioritats de lany
2012. En línies generals, en el
document aprovat provisionalment, el govern vol garantir els
mateixos serveis públics prestats
fins ara, fet que obliga a compensar
la pèrdua dingressos i a fer més
eficient la despesa.
En conjunt, les taxes augmenten
un 3,1% corresponent a lIPC català
del mes dagost. Lexcepció és la
taxa de recollida de deixalles, que
es congela. Atesa la situació actual
de dificultats econòmiques per a
moltes famílies, comerços i
empreses, el govern municipal
proposa no traslladar la totalitat de
laugment dels costos de prestació
del servei i afegir una bonificació
per recollida selectiva a les activitats
econòmiques, consensuada amb la

UCIC i semblant a la que ja existeix
per als domicilis.
I els impostos es mantenen sense
canvis significatius, excepte en el
cas del rebut de lIBI, que augmenta
un 4,5 % de mitjana degut al procés
de revisió cadastral i malgrat
lAjuntament hagi rebaixat el tipus
de gravamen (que passa de 0,49%
a 0,462% i se situa entre els més
baixos de la comarca).
Les Ordenances i el Calendari Fiscal
2013 inclouen també modificacions
relatives a bonificacions de lIAE per
contractació de treballadors, al
període docupacions de via pública
per a terrasses i al fraccionament
de lIBI domiciliat en quatre rebuts
(1 de març, 3 de juny, 2 de setembre
i 2 de desembre de 2013).
Consulteu els acords definitius al
web www.caldesdemontbui.cat a
partir del 24 de desembre.

Sestà construint la central de distribució de calor de biomassa de Les Cremades
Fa dos mesos que va començar el
projecte de construcció duna
central de distribució de calor de
biomassa a la zona de Les
Cremades, equipament que es
preveu posar en marxa a principis
de 2013. Les instal . lacions
saixequen en terrenys municipals,
a davant de lEscola El Farell, i
serviran per generar laigua
calenta necessària per abastir
sanitaris i calefacció de lEscola i
del pavelló i les piscines del
Complex Esportiu Les Cremades.
En fases posteriors, la central
podrà abastir també al pavelló de
Torre Roja i al Camp de Futbol.
La central se suma a lactual
sistema de calderes que té la

piscina municipal inaugurada lany
2008, amb la qual cosa les
instal . lacions utilitzaran dos
sistemes
energètics
complementaris que eliminen lús
de gasoil i que sadrecen a
leficiència energètica i lestalvi
econòmic. En total, la nova
instal.lació suposarà un estalvi
econòmic de 49.949.99 /any i un
estalvi energètic de 178.560
MWh/any. També suposarà una
reducció de les emissions de CO2
de 235 Tn/any.
La biomassa és una energia
renovable dorigen solar que es
crea a través de la fotosíntesi dels
vegetals, i sobté de la gestió
sostenible de les explotacions

forestals. Per a la caldera de Caldes,
lAjuntament té la voluntat
dabastir les instal.lacions amb
biomassa dels boscos i entorns del
municipi o zones properes. Per
això, amb aquest projecte, el
consistori suma una mesura més
al conjunt daccions per
aconseguir els objectius del Pacte
dAlcaldes al qual està subscrit.
La planta té un cost de licitació
de 406.387,90 i sassumeix a
través de la modalitat de leasing.
El finançament és compartit amb
lInstitut Català de lEnergia, que
subvenciona lobra amb 100.000
, i amb la Diputació de Barcelona,
que ha assumit el cost de redacció
del projecte.

Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2012
www.caldesdemontbui.cat
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Activitats de Nadal

Del 10 al 22 de desembre
Exposició: Arpilleres, dones, canvis i
històries de vida
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Dones sense fronteres, Produccions Nòmades
i Biblioteca
15, 22 i 29 de desembre /
5,12,19 i 26 de gener
9 h X Escola de Ciclisme
(per a majors de 9 anys)
Lloc de sortida: plaça de la Salut
Organitza: Esport Ciclista Calderí
(www.esportciclistacalderi.net)
Dies 5, 12 i 19 de desembre
9 h Caminades de lEsplai
Lloc de sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de lEsplai
Dies 11, 12 i 13 de desembre
Vacancetes de pre Nadal a
Puigcerdà  La Catalunya Nord
Organitza: Associació de la Gent Gran
Del 10 al 14 de desembre
Setmana solidària
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Fundació Santa Susanna
13 de desembre
18 h Contes en anglès.
Story Time:
Happy Christmas, Spot!
Lloc: Biblioteca de
Caldes
Organitza: Cambridge
School i Biblioteca de
Caldes

El butlletí Casa de la Vila ha fet una crida a les entitats sense ànim de lucre del municipi per confeccionar una
agenda dactivitats de Nadal. Lobjectiu és reforçar la difusió de les activitats que ens ajudaran a gaudir de les festes
en família, amb les propostes lúdiques, socials, esportives i culturals que tenen lloc a Caldes de Montbui entre el
10 de desembre i passada la Nit de Reis. Aquí teniu la resposta de les nostres associacions. Bon Nadal a tothom!
Tota la informació sobre el Nadal a Caldes de Montbui també a www.caldesdemontbui.cat

14 de desembre
20 h Conferència: Els mites de la ciència, a
càrrec de Daniel Closa (biòleg)
Lloc: Sala de les Cuines de lEspai Can Rius
Organitza: Escola d'Adults
20.30 h Concert amb Nancy Whiskey
(música celta)
Lloc i organitza: Ateneu, el Centre Democràtic i
Progressista
15 de desembre
Tot el dia: Caldes bull amb la Marató de TV3
Jornada dactivitats amb motiu de la Marató de TV3
(Xerrades, espectacles infantils, actuacions musicals,
etc.)
De 10 a 22 h Festa nadalenca
Jocs esportius, jocs infantils, actuacions musicals,
regals i caramels per als infants
Lloc: esplanada del costat de lEscola El Calderí
Organitza: Associació Esportiva i Cultural Pasión Latina
12 h Petits lectors. Un conte al sac
Edat: fins a 4 anys. Nombre de places limitades, cal
recollir invitacions a lÀrea Infantil de la Biblioteca a
partir de l1 de desembre.
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes
18 h II Festival de Nadal de patinatge artístic
Lloc: Pavelló Municipal dEsports Torre Roja
Organitza: Club Patinatge Artístic Caldes de Montbui
Més informació:
http://cpacaldesdemontbui.blogspot.com.es/
20 h Inauguració de lexposició Bocs, obra recent
dAntoni Carné i Gràcia
Del 15 de desembre fins al 6 de gener
Lloc i organitza: Ateneu, el Centre Democràtic i
Progressista
16 de desembre
17 h Presentació oficial de tots els equips del
Club Hoquei Caldes
Lloc: Pavelló Municipal dEsports Torre Roja
Organitza: Club Hoquei Caldes
18.30 h Cicle Nòmades: Geografies concretes:
desplaçaments i rastres en el territori
Conversa a partir del treball fotogràfic de Xavier Ribas
Lloc: Ateneu, el Centre Democràtic i Progressista
Organitza: Produccions Nòmades
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18.30 h Espectacle de lEspai a Gospel & Jazz. Grup
vocal Zitzània
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Casino de Caldes
Preu: 8 - 10 
19 de desembre
16 h Teatre: Blanca, vídua dun viu, de Nicasi Camps
i Pinós
A continuació berenar de germanor per a les sòcies
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Cultural de la Dona
20 de desembre
17.30 h Cicle desprendre per aprendre:
És Nadal i a casa hi ha una cadira buida
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Creu Roja, Obra Social La Caixa i Fundació
Santa Susanna
21 de desembre
De 10 a 12 h Cantada de nadales
Lloc: Pavelló Municipal dEsports de les Cremades
Organitza: Escola el Farell
18 h Lhora del conte: Encendre la nit
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes
21 i 22 de desembre
Curs Aikido Nadal
Horari: divendres de 20 a 21.30 h i dissabte d11.30 a
13 h i de 17 a 19 h
Lloc: local social de lAssociació Cultural Aikido Sakaki
(c. Buenos Aires, 56)
Organitza: Associació Cultural Aikido Sakaki
Preu curs complet: 30 . Preu duna classe: 10 .
Classe de prova gratuïta
23 de desembre
19 h Cinema al Centre amb
The Circus, de Charlie Chaplin
Lloc i organitza: Ateneu, el Centre Democràtic i
Progressista
25, 26 i 30 de desembre
18.30 h Vine al Gran Casino!
Els Pastorets, de Josep M. Folch i Torres
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes
Organitza: Grup Escènic Casino
Preu: 10 - 12  (venda anticipada els dies 16 i 20 de
desembre, de 18 a 20 h; i una hora abans de cada sessió)

en portada

26 de desembre
De 18 a 20 h Pessebre vivent
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Parròquia de Santa Maria
27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
De 9 a 13 i de 15 a 17 h Tallers de Nadal
Lloc: per determinar
Organitza: LOlla, Espai de Lleure Educatiu
Informació i inscripcions: 620 22 44 69 /
espailolla@gmail.com
30 de desembre
12 h Visita al Patge reial
Lloc: plaça de lÀngel
Organitza: Comissió de Reis
12 h Memorial Antonio Herrero
Lloc: Pavelló Municipal dEsports les Cremades
Organitza: Club Natació Caldes
31 de desembre
21 h Sopar ball especial de nit de Cap dAny
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació de la Gent Gran
5 de gener
17.30 h Visita de SM els Reis dOrient a la
Residència Santa Susanna
Lloc: Residència Santa Susanna
Organitza: Comissió de Reis
18.30 h Cavalcada de SM els Reis dOrient
Recorregut: des de la zona del Tint fins a la plaça de
la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Caldes
de Montbui
20.30 h Parlament i repartiment de regals als
infants de Caldes dels Reis dOrient
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis i
Ajuntament de Caldes de Montbui
13 de gener
17 h Presentació del llibre de la Dra. M. Teresa
Guardiola, convidada del programa Singulars de TV3,
de Jaume Barberà
Lloc: Sala Noble de lEspai Can Rius
Organitza: Yoga Ashram
27 de gener
18 h Concert dhivern
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral Guisla

Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2012
www.caldesdemontbui.cat
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Beques per escoles bressol

Guillem Ayora té un capgròs

Aquest curs 2012/2013 el consistori ha atorgat 33.484  en
concepte de beques a les famílies que shan acollit als ajuts per
al pagament de quotes i/o per al pagament de menjador. Això
són 11.105  més que durant el curs 2011/2012. En total, shan
assignat 28 ajuts per al pagament de quotes (25, lany 2011) i
4 per al menjador escolar (3, lany 2011).
La progressiva reducció de les aportacions de la Generalitat de
Catalunya a leducació 0-3 ha suposat també un progressiu
augment de les aportacions municipals i de les quotes que han
de suportar les famílies usuàries daquest servei.
Aquesta situació provoca que més infants calderins corrin el
risc de quedar exclosos de leducació infantil de primer cicle,
fet pel qual lAjuntament ha ampliat limport anual dedicat a
beques per a lassistència i per al menjador de les escoles bressol.
Lobjectiu ha estat equiparar el cost del servei amb les quotes
de lany 2011 per a les famílies amb menys recursos.
Amb el mateix objectiu, lAjuntament ha mantingut la quota
bàsica de 185 mensuals en concepte de quota descola bressol
i malgrat la reducció definitiva de les aportacions de la
Generalitat, que aquest curs assumeix el 14% del cost per infant
i plaça.
El passat juny en paral.lel amb linici del període de matriculació
a les escoles bressol, la consellera d'Enseyament, el govern català
va anunciar la quarta rebaixa en el finançament de les escoles
bressol. L'aportació de 875  per al curs 2012/2013 suposa que
la Generalitat ha reduït un 52% l'aportació a les escoles bressol
municipals.

La població de
Caldes
de
Montbui ha
demostrat lestima
i lagraïment als
anys de dedicació
del fotògraf local
Guillem Ayora
adoptant un nou
capgròs inspirat
en el seu rostre. La figura va ser presentada durant la Festa Major,
en el marc de lactuació principal del la Colla de Geganters i
Capgrossaires. Després de la ballada de gegants de Caldes i gegants
convidats, a lescenari de la plaça de la Font del Lleó va pujar una
personeta coberta amb roba negra. A sota hi havia la besnéta de
Guillem Ayora, portant per primer cop el nou capgròs.
Aquesta sorpresa per al fotògraf, i per a molta gent de la vila, va
ser un homenatge que Ajuntament i Colla de Geganters, amb la
complicitat de la seva família, han fet a una persona que, des dels
anys 70, volta pel municipi amb lobjectiu de deixar testimoni gràfic
de lactualitat local. Ayora ha estat el fotògraf principal de Setmanari
Montbui fins aquest any, i també és un important proveïdor de
fotografies per a molta gent de Caldes, cosa que sempre ha fet de
manera altruista i generosa. Per això, un cop desvetllada la sorpresa,
milers de veus es van unir a la plaça per cridar el seu nom.
El nou capgròs es troba ara amb altres figures populars del municipi
que representen oficis antics, típics de Caldes de Montbui.

Espais per a horticultors i emprenedors

Caldes i Saint Paul reafirmen l'agermanament

Entre setembre i
novembre han tingut
lloc noves incorporacions als nous serveis
promoguts pel
departament de
Promoció Econòmica
de lAjuntament de
Caldes: els Horts Domèstics, que ja té 24 parcel.les cedides; i el
Centre dIniciatives Empresarials Caldes Emprèn, que ja té 4
emprenedors instal.lats.
Al setembre es van fer les concessions de les parcel.les dhorts

a veïns de Caldes i a lInstitut Manolo Hugué, que podrà gaudir
dun tros de terreny agrícola a Torre Marimon per al
desenvolupament dun projecte educatiu.
I al novembre, lalcalde Jordi Solé i el regidor Josep Ramon
Marañés van visitar les quatre empreses que han estrenat els
espais de Caldes Emprèn (2 naus industrials i 2 despatxos).
Recordeu que, si esteu interessats en aquests serveis us podeu
adreçar a: Horts Domèstics, Servei dAgricultura. Tel. 93 862 70
25 fomenteconomic@caldesdemontbui.cat // Caldes Emprèn,
Servei dEmpresa. Tel. 93 862 70 25  caldesempren@caldesdemontbui.cat
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Caldes de Montbui va rebre la
visita duns 120 veïns de SaintPaul-lès-Dax durant la passada
Capvuitada, que formaven una
comitiva de representants
institucionals i ciutadania
vinguda per fer la segona

formalització de lagermanament.
La primera acció oficial va tenir lloc el maig passat, quan una
comitiva calderina es va traslladar a la vila termal francesa i quan
els alcaldes de totes dues poblacions van signar la carta
dagermanament. La segona, va ser entre el 20 i el 21 doctubre,
dies en els quals van tenir lloc diferents actes institucionals i
popular per reafirmar la unió davant la població calderina.
Darrera daquestes visites hi ha la feina feta per dues entitats
ciutadanes precursores daquest projecte: el Comitè de Jumelage
de Saint Paul i lAssociació dAmics dEuropa de Caldes. També hi
ha la col.laboració dentitats com la Creu Roja o lEscola de Música
Joan Valls i de centenars de famílies que han fet possible lacollida.
Lagermanament amb Saint-Paul-lès-Dax és una aventura que tot
just comença i que és oberta a la ciutadania i a les entitats, els
principals motors de la xarxa de relacions que es poden establir
entre els dos pobles. Si voleu formar part daquest projecte adreceuvos a lAssociació dAmics dEuropa: caldes.saintpaul@gmail.com.

Política sense ètica

La principal sensació que ens ha quedat després del rebombori que l'oposició ha decidit muntar aquests darrers
mesos sobre uns acords relatius a reorganització de personal de l'Ajuntament, tots ells basats en informes
tècnics i jurídics favorables, és de profunda tristesa. Tristesa de comprovar com, amb l'únic objectiu de desgastar,
els membres de l'oposició han decidit deixar l'ètica a banda, llençar la pedra i amagar la mà, fer acusacions
greus sense demostrar res, embolicar la troca fins a l'extrem per generar sospites gens innocents. No ens molesta
que la resta de grups municipals facin oposició; de fet, hi estan obligats.
El que no podem acceptar de cap manera és que, tot fent oposició, es traspassin les línies vermelles de l'ètica
i ningú es desmarqui d'aquesta actitud. El nostre poble té reptes molt importants i, per molt que ens decebin
les actituds no ètiques en política, seguirem treballant de valent, amb l'oposició o sense, per endreçar l'Ajuntament,
garantir-ne la sostenibilitat financera, i sortir el més aviat possible d'aquesta crisi. Al capdavall és això, i no
una disputa incomprensible i sense fi, el que vol la gent.
Grup Municipal ERC

Reaccions injustificades

Els darrers dies han vingut marcats per una lògica pròpia del debat polític: la divergència en el fons i les formes
de determinades accions del govern local. Aquesta dinàmica política, que a ningú sobta, s'ha vist perjudicada
per l'actitud de l'alcalde, qui sense fonaments ha acusat a l'oposició de fets molt greus, per tant ha dut la
política al terreny personal i això no beneficia ningú.
Una de les reaccions més greus no són les acusacions infundades, sinó el decret dictat el 12 de novembre de
2012 on impedeix als regidors de l'oposició treballar amb la màxima normalitat i diligència, un decret de 16
pàgines on se'ns demana fer tràmits administratius per tenir accés a la informació i, en cas de tenir-ne,
consultar-la en horari laboral. La majoria de regidors del govern i tots els de l'oposició treballem, complementem
la nostra vida personal, familiar, social amb la política i el servei al nostre poble. Si dificulten la nostra feina
impedeixen el dret de representar als nostres ciutadans. Si posen traves dificulten les persones a participar en
política de manera activa i, per tant, perjudiquen la democràcia.
El grup municipal CiU demana que es flexibilitzin els acords del decret i ens permetin fer la feina amb rigor.
Per sort, la il.lusió perdura, i més ara que s'acosten les Festes de Nadal.
Grup Municipal Convergència i Unió

Desitjos i compromisos

Estem a les portes diniciar un nou any, un moment per pensar on som i on volem anar. En aquests moments
la situació actual de crisi econòmica ha suposat un fort augment de la taxa d'atur. Nous perfils de població
es troben ara en situació de vulnerabilitat, alhora que s'han agreujat les necessitats socials de les persones que
ja passaven dificultats abans de la crisi.
Les dades són esfereïdores. Els nous col.lectius vulnerables estan formats majoritàriament per famílies amb la
major part de membres a l'atur, que no poden fer front a les seves càrregues econòmiques habituals. Es calcula
que prop del 20% de la població de Caldes es troba en risc d'exclusió social. Davant daquesta situació el grup
municipal socialista reafirma el nostre compromís de treball per a la millora de les condicions de vida dels
nostres veïns i veïnes, perquè estem a prop de les persones, treballarem fermament per aportar el nostre esforç
i compromís en la recuperació econòmica, perquè el nostre desig per a lany 2013, és que retorni la il.lusió i
la felicitat a les llars de Caldes. Ara més que mai, al servei dels calderins i calderines.
Grup Municipal PSC - EPM

Prudència per al 2013

Ja ha passat un any i quan arriben les festes de Nadal tots plegats desitgem moltes coses per afrontar lany
nou. El PPC de Caldes de Montbui desitja, com diu una dita medieval:  laire de les ciutats fa lliures les persones.
Volem que laire de la nostra vila ens faci més solidaris, més justos És un moment difícil per a les administracions
locals, però permeteu-nos un suggeriment: lequip de govern, els propers any, ha de fer polítiques que siguin
capaces de generar nous llocs de treball i que contribueixin a la promoció de lactivitat local. LAjuntament té
també molt a dir, el proper 2013, en matèria de reactivació econòmica, i no augmentant la pressió fiscal a la
ciutadania. Cal modificar lordenança municipal IAEÊper facilitar la creacióÊd'empresesÊi la creació de llocs
de treball en el municipi i mantenir una política dequilibri financer de lAjuntament a través de la racionalització
de la despesa i no per laugment de la pressió fiscal sobre la ciutadania.
Grup Municipal PPC
Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2012
www.caldesdemontbui.cat
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