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Telèfons d'interès
X Jornades Gastronòmiques
de les cireres
Del 14 de juny al 14 de juliol
Restaurants de Caldes de Montbui
Inici del curs intensiu de català:
Bàsic 1, per entendre i parlar català
Durant el mes de juliol Oficina de
Català de Caldes de Montbui
Les Cases dels Mestres
Tallers dEstiu destiu 2013 a la
Biblioteca de Caldes BookExpress: Laventura de la lectura
2, 4, 9 i 11 de juliol de 16 h a 17.30
Lloc: Biblioteca Municipal de
Caldes de Montbui
Organitza: Biblioteca Municipal de
Caldes de Montbui
Taller Viatgers 2.0: aplicacions
per a viatgers sobre dispositius
mòbils
4, 5, 11 i 12 de juliol de 18,30 h a 20.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal de
Caldes de Montbui
Organitza: Biblioteca Municipal de
Caldes de Montbui
Festa de Barri de Can Rosell
Del 5 al 7 de juliol
Lloc: Barri de Can Rosell
Organitza: AV Can Rosell
XVIII Torneig Memorial de Futbol
Sala Enrique Martínez-Quique
Divendres 5 de juliol de 17 h 01 h
Dissabte 6 de juliol de 8 h a 22 h
Lloc: Pavelló del Bugarai i Pista descoberta
Organitza: Amics i Família del Quique
Col.labora: Ajuntament e Caldes de
Montbui i AV Barri Bugarai
Campanya de donació de sang
Diumenge 7 de juliol de 10 a 14 h
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Espai dEntitats
Organitza: Associació de Donants
de sang del Vallès Oriental
Presentació del llibre Con el alma
al cuello, de Glòria Bosch
Diumenge 7 de juliol a les 18,30 h
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
III Masterclass
dactivitats dirigides al carrer
Divendres 12 de juliol de 16 h a 22 h
Lloc: Plaça Catalunya i carrer Mestre
Gregori Montserrat
Organitza: CN Caldes
Informatiu Municipal CasadelaVila
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

Assaig Casteller a la fresca.
Vine i gaudeix de lestiu!
Divendres 12 de juliol de 20 h a 23 h
Lloc: Plaça Moreu
Organitza: Castellers de
Caldes de Montbui
Concert amb Bastidas Acoustic
(versions pop-rock)
Diumenge 12 de juliol a les 20.30 h
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
Projeccions a la fresca: 92 dies
als Pirineus
Diumenge 12 de juliol a les 22 h
Lloc: al Jardí del Toc
Organitza: CECMO
Sardanes a la fresca
Diumenge 12 de juliol a les 22 h
Lloc: plaça de lEsglésia
Organitza: Agrupació Sardanista
Calderina
40 minuts amb la Guisla
Dissabte 13 de juliol a les 20.30 h
Lloc: Sala Noble de lEspai Can Rius
Organitza: Coral Guisla
Escaldàrium
Dissabte 13 de juliol a les 24 h
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
Diada castellera a la Bolera
amb Castellers de Terrassa i
Nyerros de la Plana
Diumenge 14 de juliol a les 18 h
Lloc: Plaça Moreu
Organitza: Castellers de
Caldes de Montbui
Acció formativa
Mobilitat Geogràfica
Dijous 18 de juliol
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui

Concert amb Izä (flamenc pop)
Dissabte 20 de juliol a les 20 h
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
Sons musicals.
Tastets musicals de petit format
A càrrec de Roger Mas, Bikimel, The
Mamzelles, Coriolà i per acabar dj
Miqui Puig
Dissabte 20 de juliol a les 20 h
Lloc: Sant Sebastià de Montmajor
Organitza: La Bucbonera, So JC i
Blackelona
Col·labora: Ajuntament de Caldes de
Montbui, Damm, Restaurant la
Rectòria, Balneari Broquetas, Balneari
Termes Victòria, Sagalés i Enderrock
Cinema al Centre
amb els Germans Marx a lOest
Diumenge 21 de juliol a les 18.30 h
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
Projeccions a la fresca:
Aotearoa, terra del gran núvol
blanc (Nova Zelanda)
Presentat per Joana Roncero i
Xavier Forés
Divendres 26 de juliol a les 22 h
Lloc: al jardí del Toc
Organitza: CECMO
II Festa Escaldada
Dissabte 27 de juliol, durant tot el dia
Lloc: parc de lEstació
Organitza: Castellers de Caldes de
Montbui
Campanya de donació de sang
Dissabte 27 de juliol d11 h a 14 h
Lloc: Unitat mòbil davant del
parc de lEstació
Organitza: Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental
Festa de Barri USE El Farell
El 3 i 4 dagost
Lloc: Urbanització El Farell
Organitza: USE El Farell

Festa del Barri Els Saulons
Del 19 al 21 de juliol
Lloc: Barri Els Saulons
Organitza: AV dels Saulons
Festa de Barri del Casc Antic
Dissabte 20 de juliol
Lloc: Casc Antic de Caldes de Montbui
Organitza: AV del Casc Antic

Festa de Barri de la Font dels
Enamorats
30,31 dagost i 1 de setembre
Lloc: Font dels Enamorats
Organitza: AV de la Font dels
Enamorats

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

· 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
· La Piqueta
93 865 70 25
· 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
·
·
·
·
·
·
·
·

·

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
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

·
·
·
·

Pàg. 7 Acció

Social unifica i
amplia les beques escolars

Pàg. 8 La

Taula dEspai públic
treballa la mobilitat escolar
i lentorn de les hortes

Pàg. 13 LAjuntament estrena
web i amplia la presència en
xarxes socials virtuals

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
·

Pàg. 5 El nou pont de les
Cremades serà una realitat
l'any 2014

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

Els serveis municipals
de promoció econòmica,
emprenedoria, empresa i treball
sinstal·len a La Piqueta
Pàg. 3

Caldes obre un equipament adreçat al desenvolupament econòmic local

Projectes

Escoles bressol municipals

Som un poble amb projectes. Un poble
viu, inquiet, amb ganes de mirar
endavant i daprofitar al màxim el
nostre potencial fins i tot en moments
complicats com els actuals. De fet, és
en moments com els dara en què
quedar-se aturat està menys justificat
que mai. En aquest nou número del
Casa de la Vila us presentem alguns
dels projectes nhi haurà més- que
ens agradaria fer realitat en el transcurs
dels propers mesos. Projectes dinversió,
però també projectes amb contingut
i vocació social. Som inconformistes i en realitat en voldríem
poder dur a terme encara molts més, de projectes.

Caldes de Montbui ha fet una important aposta per leducació 0-3. La
primera escola bressol, el Gegant del Pi, va néixer fa 35 anys fruit de la
reivindicació ciutadana per lexistència daquests equipaments que paren
atenció als primers anys de vida de linfant, que en el seu moment van
facilitar la incorporació de la dona al món laboral i que avui suposen un
suport imprescindible per moltes famílies del municipi. A aquesta labor es
va sumar també, lany 2004, La Lluna.

Però també és cert que, poder dur a terme projectes ara, és
estar en una situació millor que molts municipis del nostre país,
que no sho poden permetre. I nosaltres ens ho podem permetre
gràcies a una gestió prudent i responsable dels recursos públics
que ens ha portatno sense sacrificis, evidentment- a tenir
unes finances públiques sanejades, a haver reduït lendeutament
i... a poder realitzar projectes.
Projectes a realitzar, però també projectes ja fets que ens
col.loquen com a referents i que demostren la voluntat del
nostre poble de no quedar mai amb els braços creuats. En aquest
sentit, val la pena esmentar la recentment estrenada central
de calor de biomassa de les Cremades, un exemple de projecte
local de generació denergia neta que ha despertat linterès de
diferents municipis, administracions i mitjans de comunicació.

En lactualitat, aquests dos centres compleixen una funció cabdal en el
desenvolupament integral de centenars dinfants. La Lluna i el Gegant del
Pi són escoles per a nens de 0 a 3 anys que acompanyen a la societat
calderina en el procés dentendre i actuar correctament mentre dura aquesta
etapa educativa.
Les dues escoles són equipaments municipals que imparteixen el primer
cicle deducació infantil gestionats directament per lAjuntament de Caldes
de Montbui. Lequip de professionals el formen mestres, auxiliars d'educació
infantil, una psicopedagoga municipal i personal no docent que s'encarrega
del manteniment de l'Escola.
Els preus de la quota i del servei d'acollida i de menjador es publiquen al
BOP i al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'acord amb les Ordenances Fiscals
Municipals. L'Ajuntament publica als mitjans de comunicació local el període,
l'horari i el lloc de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals.
Si el vostre fill o la vostra filla s'ha d'incorporar a l'escola un cop s'ha iniciat
el curs escolar, us heu d'informar sobre la disponibilitat de plaça a la mateixa
escola bressol, que us tramitarà l'alta. A més, durant tot l'any, l'Oficina
Municipal d'Escolarització (OME) informa els usuaris sobre qualsevol dubte
que els pugui sorgir.

També han despertat latenció, pel que tenen de referent,
projectes com el punt de voluntariat, actuacions com la
recuperació del tram urbà de la riera de Caldes i el nou passeig
que nestà sorgint o serveis nous com el dintermediació
hipotecària o ja consolidats com el nostre servei local docupació.
És bo saber que, si ens ho proposem, podem esdevenir referents.
És bo, entre altres coses, per la nostra autoestima com a poble
i per la nostra esperança en un futur que entre tots hem de fer
millor, més just i més lliure.

La Piqueta és lespai que acull
tots els serveis municipals
adreçats a la recerca de treball
i la formació ocupacional,
lassessorament a emprenedors
i a empreses i la informació en
aspectes locals de comerç i
agricultura.
La Piqueta (c. de Dr. Delger, 5), que
va obrir les portes el divendres 24
de maig a la tarda, sha convertit
en l'espai que aglutina tots els
serveis relacionats amb la
promoció i el desenvolupament
econòmic local que ofereix
lAjuntament de Caldes de
Montbui. A més dallotjar serveis
ja existents, com el Club de Feina,
la Borsa de Treball o el Servei
dEmpresa, el nou espai ha permès

la creació del Club de lEmprenedor,
adreçat a la promoció de
lemprenedoria i la creació de llocs
de treball en el municipi i en la
seva àrea dinfluència.
Aquests continguts fan de La
Piqueta un equipament que
lAjuntament considera cabdal en
el procés de recuperació
econòmica que cal afavorir des
del món local. I cal recordar que
La Piqueta se suma a dos
equipaments oberts recentment,
amb funcions diferents però amb
el mateix objectiu: el Centre
dIniciatives Empresarials Caldes
Emprèn (que actualment té
ocupades el 40% de les naus i el
25% dels mòduls) i els Horts
Domèstics de Torre Marimon (que

ja té 38 parcel.les cultivades). Si
esteu interessats, a La Piqueta us
ampliaran la informació daquests
serveis.
Lespai
La Piqueta està construït on
antigament hi havia hagut un dels
safareigs termals de Caldes de
Montbui, però que en les darreres
dècades ja no existia ni tant sols
el vas. Lespai ha estat remodelat
per tal de convertir-lo en un espai
de dos pisos, planta baixa i
soterrani, amb despatxos i sales
de reunions.
El projecte ha tingut un cost de
300.658,25 , assumits per Fons
FEDER (50%), Diputació de
Barcelona (25%), Llei de Barris
(25%).

Dades de contacte i horaris
dels serveis que allotja
La Piqueta
c. del Doctor Delger, 5
Horari general:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Telèfon: 93 862 70 25
Promoció econòmica
(mercat no sedentari, Horts Domèstics,
Comerç)
lapiqueta@caldesdemontbui.cat
Club de Feina i Club de Feina +16
clubfeina@caldesdemontbui.cat
Horari del Club de Feina: dilluns, dimecres
i divendres, de 10 a 14 h
Horari del Club de Feina +16:
dijous de 16 a 19 h
Borsa de Treball
borsatreball@caldesdemontbui.cat
Empresa i Club de lemprenedor
serveiempresa@caldesdemontbui.cat
Horari Club de lemprenedor: dimarts de
9 a 11 h i dijous d11 a 14 h
Formació ocupacional
pfo@caldesdemontbui.cat

Calor de biomassa a Les Cremades i al Farell

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

Dades dinterès
Calendari escolar:
s'inicia al setembre i finalitza el 15 de juliol.
Horari escolar:
de 9 a 12 h i de 15 a 17 h
Horari del Servei de menjador:
de 12 a 15 h
Horari del Servei d'acollida:
de 7.45 a 9 h

CV2

en portada

serveis municipals

editorial

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

Gegant del Pi

c. General Padrós, 38
Tel. 93 865 20 02
A/e: ebgegantpi@caldesdemontbui.cat

La Lluna

M. Aurèlia Capmany, 1
Tel. 93 862 75 96
A/e: eblalluna@caldesdemontbui.cat

Les obres de la central de distribució de calor de biomassa van començar loctubre de 2012.
La nova central de distribució de calor de biomassa distribueix calor per a labastiment daigua
calenta a lescola El Farell i a part del Complex Esportiu de les Cremades des del passat març.
Aquest sistema per a una obtenció denergia sostenible sha convertit en la principal font de
calor per als sanitaris i la calefacció de lescola, el pavelló Les Cremades i les piscines municipals.
En total, la nova instal.lació suposa un estalvi econòmic de 49.949.99 /any i un estalvi energètic
de 178.560 kWh/any. També suposarà una reducció de les emissions de CO2 de 235 Tn/any.
Amb aquest projecte, el consistori suma una mesura més al conjunt daccions per aconseguir
els objectius del Pacte dAlcaldes al qual està subscrit (pacte europeu per a la reducció del 20%
les emissions de CO2 abans del 2020, 20 % de consums denergies renovables i 20 % de reducció
dels consums energètics).
Visites escolars
Per fer de lequipament també un espai per a la divulgació i leducació en la sostenibilitat,
lAjuntament ofereix als centres educatius la possibilitat de fer visites escolars a la planta de
distribució de calor de biomassa. Els primers en fer ús daquest servei van ser alumnes de
primària de lescola El Farell. Per a més informació: educacio@caldesdemontbui.cat 93 862 70 24
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2013
www.caldesdemontbui.cat
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obra de futur

obra pública

Passegeu per la Riera de Caldes

Passejar per la Riera de Caldes, redescobrir el seu recorregut
observar la fauna i les espècies autòctones i travessar-la cap a
Mas Palet és possible dençà que, a labril, va acabar la gran
tercera acció del projecte de dignificació daquest espai fluvial.
Les primeres accions es van fer entre els anys 2010 i 2011 i es
van destinar a la reconstrucció i l'embelliment d'un passeig
paral.lel a la llera, que comença al safareig de la Portalera i acaba
a l'alçada de la capella de Santa Susanna.
El projecte fet entre desembre de 2012 i abril de 2013 es va
centrar en l'entorn natural de la llera, des del Pont Romànic fins
al Molí d'en Ral. Aquesta obra va ser licitada per 76.550 i la va
finançar el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs i la Llei de
Barris.
Les tasques fetes han aconseguit potenciar els valors hidrològics
de la riera i mantenir i potenciar els valors específics de la flora
i la fauna. Amb aquesta actuació, la llera inicia un procés de
recuperació de la vegetació autòctona en detriment d'elements
invasors o d'usos que són incompatibles amb aquest entorn
natural.
A banda d'aquests objectius ambientals i geològics, el projecte
té un marcat caràcter social, perquè també recupera la Riera en
tant que element d'identitat del municipi. Aquesta és una més
de les diferents accions dutes a terme per tal que la Riera s'integri
en la trama urbana, que la ciutadania se la faci seva i que
esdevingui un espai més d'embelliment i enriquiment de la vila
turística i termal.
Algunes de les tasques fetes han estat: la millora del paisatge i
la retirada delements aliens; recuperació de la vegetació de
ribera autòctona; plantació de vimeteres sota el safareig de la
Portalera, tot recordant lús històric daquesta planta per a la
confecció de cistells; eliminació de les espècies de flora exòtica
invasora de la llera; eliminació dels horts irregulars i col.locació
de rètols informatius del projecte i dels valors de la Riera de
Caldes.
CV4

Pipicans a les zones
més conflictives

Recuperada
la Font de la Borda

L'aigua termal
més a prop de tothom

Des del gener, lAjuntament ha
sumat un seguit de mesures per
millorar les condicions en els quals
conviuen veïns i animals domèstics
i ha instal.lat set pipicans a les zones
on més infraccions de les normes
cíviques sobre recollida de
deposicions danimals shan
detectat. Els pipicans funcionen a
la plaça de la República, al passeig
del Remei, al carrer de Maria Aurèlia
Capmany (entre la zona esportiva
i escolar del Bugarai), al Torrent del
Bugarai (dues instal.lacions entre
lavinguda Fontcuberta i Pi i
Margall), al parc de Can Rius i a la
zona verda de Can Rossell.

LAjuntament continua avançant
en la campanya de recuperació de
les fonts naturals de lentorn calderí.
A labril van finalitzar les tasques
de dignificació de la font de la Borda.

Santa Esperança és el safareig
termal actualment tancat al públic,
amb vistes als horts de la Riera de
Caldes i situat al peu de lesglésia
de Santa Maria. Lany 2008 va ser
objecte duna de les propostes
dactuació sobre lespai urbà fetes
per una de les artistes participants
de la Mostra Internacional dArt
Urbà (MIAU). La creativa Charity
Blanchart va fer una actuació que
consistia en recuperar físicament
el safareig i en traslladar un
missatge clar a la vila sobre la
necessitat de no deixar perdre
aquest espai.

A més de les instal.lacions dels
pipicans, aquests mesos es va dur
a terme una campanya informativa
en els llocs més conflictius, i es va
intensificar la vigilància i la
imposició de sancions (que poden
arribar fins a 400, segons
lOrdenança de convivència
ciutadana i de la via pública).
Cal recordar que, a banda dels nous
pipicans, des de lany 2009
lAjuntament ha anat instal . lat
expenedors de bosses per a la
recollida de les deposicions en
diferents espais, acompanyats de
cartells informatius. Alguns
daquests espais són el Torrent del
Salze, el carrer de M. Aurèlia
Capmany, el parc de lAmetller o la
zona verda de Can Rossell. També
shan fet campanyes informatives
de proximitat amb la Policia Local
i bustiades de material informatiu.
Malgrat tot això, lactitud incívica
és encara massa generalitzada i
lAjuntament ha decidit endurir les
accions contra la no recollida de
deposicions dels animals.

Les accions es van centrar en dos
àmbits: en primer lloc, en arranjar
laccés des de la C59 fins a la font
i reparar la barana de fusta; i, en
segon lloc, en arreglar els
desperfectes fruit de pujades de
nivell del torrent, que havien
destruït lobra que havia feta
convertint-la en runes i que havien
deixat soterrats els bancs i la taula
de pedra que acompanyen el
brollador. A més de retirar les runes
i recuperar el mobiliari de pedra, es
v a n c o l . l o c a r ro q u e s q u e
protegeixen la font del torrent.
La font de la Borda és el segon
brollador recuperat dins la
campanya de recuperació de les
fonts naturals de Caldes de Montbui
que lAjuntament va iniciar a
principis de lany 2012. El primer
va ser la font del Dimoni.
També està en marxa lactuació
sobre la font dels Enamorats, on
sestà recuperant laccés i sestà
cercant una solució per retornar
laigua al brollador.
En total, els espais i les accions que
són objecte daquesta campanya
són: la Font de les Escales (està en
marxa la restauració dels accessos,
les escales, lespai del picnic que va
existir ja fa molts anys i el broll
daigua); la Font del Dimoni (ja shan
restaurat els accessos i el broll
daigua); la Font de la Borda (ja sha
restaurat la zona de picnic i shan
rehabilitat els brolls daigua); i la
Font dels Enamorats (està en marxa
lhabilitació dels accessos i la font).

Enguany, lAjuntament fa seu aquell
missatge i anuncia la creació dun
nou espai de gaudi de laigua termal
per a la ciutadania, que podrà
seguir rentant als safareigs de la
Canaleta i de la Portalera i, a més,
podrà banyar-se a Santa Esperança.
Aquest espai serà la primera
infraestructura termal pública de
Caldes de Montbui.
El projecte inicial va ser debatut
durant la primera sessió de la
Comissió Paisatge, Entorn i aigua
de la Taula dEspai Públic celebrada
aquest abril. En general, es tracta
duna obra que respecta lestructura
actual afegint elements destinats
a millorar laccés, a permetre el
bany i a acostar-los a les hortes
calderines.
El projecte preveu adequar una
zona de vestuari i una zona de
control; distingir dues zones
daigua; crear solàrium-mirador
volat amb vistes a les hortes;
arranjar la coberta afegint un sostre
vegetal; posar un terra de fusta i
instal.lar un sistema de depuració
de laigua. A més sarreglarà laccés
des de la plaça de Pau Surell. Té
un cost de licitació de 170.000  i
anirà finançat al 50% entre Pla de
Barris i Ajuntament.

El nou pont a Les Cremades es construirà el 2014

La vella reivindicació de la comunitat escolar i esportiva i una
de les prioritats del municipi sobre seguretat viària comença a
prendre forma aquesta primavera. Després que la Diputació de
Barcelona confirmés una subvenció de 805.000, lAjuntament
ha iniciat la tramitació administrativa per tal de començar les
obres del pont que unirà el nucli urbà amb Les Cremades.
Des dara fins a final dany es tramitarà lautorització de la
Generalitat de Catalunya per construir el pont en terreny qualificat
com a no urbanitzable, sacabarà la redacció del projecte i es
licitarà lobra. Lobjectiu és començar les tasques de construcció
a principis de lany 2014. I la durada prevista de les obres és de
nou mesos.
El nou pont assumirà el trànsit de vehicles que fins ara ha estat
assumint el pont Romànic, per on passen milers dusuaris de la
zona esportiva i escolar cada setmana, a peu, en bicicleta o en
vehicles motoritzats.
La redacció del pont planteja la construcció duna estructura
del nostre temps, bella i harmònica respecte el pont actual i
lentorn. Lobra té en compte la vessant estètica que ha de complir
i planteja un pont senzill, integrat en lentorn i discret, per tal
de conservar la rellevància del paisatge de La Riera de Caldes i
del vell pont romànic.
El nou pont començarà al carrer Major (després del pàrquing de
lEscorxador) i acabarà al carrer de Torre Roja. Tindrà una allargada
de 40 metres i una amplada de 10 metres per encabir dos sentits
de la marxa dels vehicles i dues voreres per a vianants.
El projecte té un cost previst de 838.250, dels quals la Diputació
nassumeix 805.000 i lAjuntament t 33.250, el què representa
un 4% de lobra a càrrec de les arques municipals.
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2013
www.caldesdemontbui.cat
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serveis

Guia dels recursos municipals en làmbit educatiu

CAP i farmàcies tanquen a les nits

El SAD incorpora el servei de menjador

Els centres educatius
de Caldes de
Montbui, des
deducació infantil
fins a lEscola
dAdults, han rebut
aquest curs la Guia
dactivitats i serveis
educatius, un extens
document on es
recullen tots els recursos municipals a disposició de la comunitat
educativa.

El 2 dabril el CAP de
va deixar de prestar el
servei de guàrdia de
00 a les 8 del matí. En
aquest horari, cal
trucar al Servei
dEmergències
Mèdiques (061) i
aquest valora si envia una ambulància i trasllada la persona a
lHospital (en els casos que requereixi atenció urgent), o si activa
un equip datenció domiciliària (en els casos considerats no urgents).
En paral.lel, el Col.legi de Farmacèutics va determinar que el

LAjuntament va repartir una Guia per a cada centre i aquesta
també pot ser consultada des de lapartat Serveis i Tràmits de
www.caldesdemontbui.cat

Aquest canvi d'organització de l'atenció mèdica nocturna ha
provocat mobilitzacions ciutadanes a favor del retorn de l'antic
model.

Des del passat març, els usuaris del Servei dAtenció Domiciliària
també poden sol.licitar els àpats a domicili o el servei de menjador
de la Residència Santa Susanna. Lampliació del servei sadreça a
gent gran amb dificultats de mobilitat i manca de xarxa familiar
i social i les assignacions del servei es fan prèvia valoració del
departament dAcció Social de lAjuntament.
Els àpats a usuaris del SAD sofereixen a través del Servei de
Menjador que des de l11 de març funciona al Punt de Trobada de
la Residència, que permet dinar allà, emportar-se el menjar o
sol.licitar que el portin a domicili.
Entre 40 i 60 persones són usuàries cada any del Servei dAjuda
Domiciliària, que promou un seguit daccions de suport i ajuda a
la llar per a veïns amb problemàtiques que els impedeixen fer
tasques habituals de la vida quotidiana. Des de lany 2007, gràcies
a un conveni entre lAjuntament i la Residència Santa Susanna, el
SAD ofereix ajuda en la neteja del domicili i en latenció directa
a lusuari (higiene corporal, ajuda psicomotriu, control de
lalimentació i de la medicació, etc). Aquest 2013, la mateixa
col.laboració ha permès augmentar els serveis del SAD i afegir el
de menjador o àpats domicili
Servei dAjuda Domiciliària. Departament dAcció Social de
lAjuntament de Caldes de Montbui. Tel. 93 865 54 20
/bsocial@caldesdemontbui.cat / www.caldesdemontbui.cat
Servei de Menjador per a gent gran. Residència Santa Susanna.
Tel. 93 865 49 94 / info@fundaciostsusanna.cat /
www.fundaciostsusanna.cat

38 parcel.les dels Horts Domèstics
comencen a donar fruits

Assessorament a usuaris
de productes financers de risc

1.200 infants calderins
treballen la mobilitat segura

Els hortolans de Caldes de
Montbui que es van
animar a fer les primeres
sol.licituds de parcel.les
dels Horts Domèstics de
Torre Marimon ja
comencen a tenir bones
collites. En total ja hi ha
38 parcel.les ocupades, de
les 57 que sofereixen, una delles cedida a lInstitut Manolo Hugué
per als alumnes del Grup Alfil.
En paral.lel a les feines que cada usuari està fent al seu tros de
terra, lAjuntament va fent aportacions per facilitar el treball a
lhort i laprenentatge. A més dinstal.lar una coberta per a ús dels
hortolans, aquests primers mesos de lany ha organitzat dues
formacions adreçades als usuaris dels horts domèstics, una teòrica
i laltra pràctica i les dues fetes de manera altruista per pagesos
locals. La primera es va fer a Les Cases dels Mestres, al març, a
càrrec de Basili Masclans. La segona es va fer a labril, als mateixos
horts, a càrrec de Josep M. Bonet.
Més informació sobre el projecte de cessió de parcel.les dels Horts
Domèstics de Torre Marimon: La Piqueta - 93 862 70 25 
fomenteconomic@caldesdemontbui.cat

LAjuntament de Caldes de Montbui, a través dun conveni amb el
Col . legi dAdvocats de Granollers, posa en marxa el Servei
dassessorament jurídic de productes financers. Aquest servei
sadreça a les persones i famílies que senfrontin a problemàtiques
derivades de la fallida dels productes financers (coneguts sobretot
com a preferents).
El servei serà un espai de comunicació i ajuda a les persones
afectades per aquesta problemàtica, les quals podran rebre la
informació i lassessorament adreçats a trobar una solució
consensuada o bé iniciar la via judicial.
Podran sol.licitar aquest assessorament persones, famílies o unitats
de convivència empadronades a Caldes de Montbui que haguessin
contractat productes financers que han derivat en greus perjudicis
econòmics per la falta de informació i coneixements en matèria
financera, o que es trobin ja immerses en procediments derivats
daquestes fallides dels productes financers.
Aquest conveni signat inicialment es posa en marxa el juliol de
2013 i tindrà vigència fins al desembre, moment en el qual
lAjuntament revisarà el seu funcionament. En aquest temps es
posen 30 hores dassessorament i acompanyament per part dun
professional del Col.legi a disposició de la ciutadania i amb un cost
de 1.815  per a lAjuntament.
Tramitarà les sol.licituds per optar al servei lOficina dHabitatge
(pl. de la Font del Lleó, 11. 93 865 55 99  habitatge@caldesdemontbui.cat)

La Policia Local de Caldes
sadreça cada any a més de mil
estudiants calderins amb
lobjectiu de crear espais per
a la reflexió i la incorporació
de valors i actituds a favor de
lús segur i responsable dels
espais públics.
El programa Educació per la mobilitat segura simparteix a totes
les escoles i a tots els cicles, de manera que cada estudiant del
municipi rep diferents sessions adaptades a la seva edat i al llarg
de la seva trajectòria escolar.
Enguany han participat 1.200 infants dinfantil, primària i secundària
de les escoles Calderí, Farell, Montbui i Pia i de lInstitut Manolo
Hugué. I les dinàmiques, un cop més, són dissenyades i impartides
pels policies Santi Vives i Julio León, amb la col.laboració i supervisió
del sotsinspector Josep López.
Per concloure ledició, es va celebrar una setmana dactivitats
lúdiques adreçades als alumnes de primària. I, en acabar el curs,
es farà la sortida a PortAventura per als alumnes guanyadors del
concurs en el què participen els alumnes de sisè.

Aquesta guia és un projecte de la regidoria dEducació per facilitar
laccés a totes les accions que lAjuntament i els equipaments locals
posen a disposició de les escoles, potenciant així el coneixement i
laprofitament dels recursos disponibles.
Per això la guia endreça un centenar de recursos en sis àmbits:
Ciències socials i història, Cultura, Ciències naturals i medi ambient,
Ciutadania i participació, Salut i Formació per la vida. A més dels
recursos purament municipals, el document afegeix altres organitzats
amb col.laboració amb entitats calderines.
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tancament del CAP a les nits eximia a les farmàcies de lobligació
doferir guàrdies nocturnes, segons criteri del Departament de
Salut de la Generalitat. Per tot plegat, actualment les farmàcies
mantenen una franja de guàrdia, de les 22 h a les 00.30h, durant
la qual cal adreçar-se a la Policia Local per tal de ser atesos a la
farmàcia que correspongui (tel. 93 865 41 41).
De les 00.30 h a les 9 h, la població més propera amb farmàcies
en torn de guàrdia de 24 h és Granollers.

Nou sistema ampliat de beques escolars
LAjuntament inaugura aquest curs un nou sistema dajuts a les
famílies relacionat amb els recursos educatius. En la definició
de la nova assignació de beques destaquen tres elements: sunifica
la tramitació, es revisen els criteris datorgament per fer-los més
justos i samplien els conceptes per als quals es pot sol.licitar un
ajut.
Nous ajuts
Fins aquest curs les famílies podien optar ajuts en concepte de
quota descolarització i menjador social per a les escoles bressol,
de colònies i crèdit de síntesi i de menjador escolar (finançada
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental). Fins al curs 2011/2012,
a més, la Generalitat convocava latorgament de beques per a
material escolar, un ajut que va desaparèixer en començar el
curs vigent. LAjuntament ha optat per assumir directament
aquest ajut i destinarà 10.000  per a ajuts per material escolar
i llibres.
Modificació de criteris
Els canvis als quals es veuen sotmeses les necessitats i les
situacions de les famílies calderines han fet necessària una revisió
dels criteris datorgament dels ajuts. A nivell comarcal sha estat
treballant en la definició duns criteris de baremació que permentin
ajustar-se més a la realitat socioeconòmica dels vallesans. Des
de lAjuntament sha valorat positivament unificar els criteris de
valoració de tots els ajuts escolars, seguint els criteris treballats
comarcalment. Alguns dels aspectes que shan incorporat són
lampliació de la possibilitat doptar a un ajut de menjador o
lestabliment de quatre franges dimports atorgats per repartir
els recursos de la manera més ajustada a les diferents realitats
de les famílies que sol.liciten un ajut.
Unificació de la tramitació
Des daquest estiu, les famílies que opten a beques escolars
només hauran de fer una única tramitació al departament dAcció
Social de lAjuntament de Caldes de Montbui. Fins ara, cada beca
suposava una tramitació i una paperassa diferent. A lAjuntament
i al web www.caldesdemontbui.cat trobareu els formularis que es
lliuren per a la sol.licitud dels ajuts, que inclouen un formulari
genèric per a les dades generals, i els formularis específics per
a les dades que són diferents en funció de lajut. Amb la revisió
de la tramitació es facilita i sagilita tant la sol.licitud com lestudi
i atorgament de les beques.
En total, enguany lAjuntament destinarà 90.000  en concepte
de beques escolars, 5.000 més que lany passat.
Sol.licituds
El calendari de sol.licitud de beques escolars per al curs 2013/2014
és: del 3 al 29 de juny per als alumnes ja escolaritzats a Caldes;
del 12 de setembre al 31 de desembre per als alumnes nouvinguts.
La tramitació cal fer-la a lAjuntament de Caldes de Montbui,
departament dAcció Social (tel. 93 865 54 20  bsocial@
caldesdemontbui.cat).
Els formularis també els trobareu als centres escolars del municipi.
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2013
www.caldesdemontbui.cat
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Participació ciutadana

La Taula d'Espai Públic marca tres prioritats:
mobilitat i accessibilitat i paisatge

El passat febrer va quedar constituïda la Taula dEspai Públic,
promoguda per la regidoria dEspais Públics i Sostenibilitat de
lAjuntament i integrada per ciutadania associada i no associada.
La TEP és un plataforma per a la participació ciutadana en les
decisions sobre lentorn urbà de Caldes de Montbui. Des de la
primera sessió es van establir els eixos de treball, sorgits dels
interessos i les afinitats dels assistents, i es van crear dues
comissions: la de mobilitat i accessibilitat i la dentorn.
Del febrer fins ara, la Comissió de mobilitat i accessibilitat ha
tingut dues trobades (al març i al maig) i celebrarà la tercera
sessió al juliol. Aquest grup de treball sha centrat sobretot en
el projecte Camins escolars, resultat del procés participatiu sobre
la mobilitat sostenible que es va dur a terme durant el curs
escolar passat. També se centren en la localització i proposta
de millora de punts negres en la via pública. Alguns exemples
de propostes de millora fetes per aquesta comissió han estat la
retirada del fanal que entorpia a la vorera de lEscola El Calderí
o la instal.lació dun joc adaptat a infants amb dificultats al parc
de lEstació.
La Comissió de paisatge, per la seva banda, va tenir la primera
sessió a labril i sha centrant sobretot en la relació entre el
paisatge urbà i les hortes conreades resseguint la llera de la Riera
de Caldes. Aquest grup de treball està elaborant propostes per
a una millor integració de les hortes en lespai urbà i també per
a una millor explotació daquests espais.

Pla Jove
2013-2017

Taula
solidària

Consellers infantils
milloren l'espai públic

Des del passat febrer, els joves
calderins treballen en lelaboració
del nou Pla Jove. Des de llavors fins
ara han tingut lloc sis trobades de
la Taula Jove, a través de les quals
shan debatut aspectes que els són
dinterès i shan detectat necessitats
a lentorn del món laboral,
leducació, loci a Caldes, etc.

Al juny va quedar constituïda la
Taula de cooperació, solidaritat, pau
i drets humans de Caldes de
Montbui amb lassistència duna
una vintena de persones provinents
8 entitats locals.

Amb la celebració de lAudiència
Pública Infantil celebrada al maig
va acabar ledició del Consell
dInfants 2012/2013. Lacte va servir
per fer un retorn a la ciutadania i
al govern municipal del treball fet
pels joves consellers, un treball que
aquest curs sha centrat en
lobservació de lespai públic.

El procés participatiu compta, a
més, amb els resultats duna
enquesta sobre coneixement i
valoració despais i serveis que es
va fer a través de Consensus, a
principis daquest any.
Les trobades i lenquesta serveixen,
ara com ara, de base per a la
recollida didees per tal delaborar
el Pla Jove 2013-2017, que és el
document que definirà les
polítiques municipals en matèria
de joventut. Aquest Pla Jove, com
lanterior, es realitza a través dun
procés participatiu.
En paral.lel, sha creat un grup de
seguiment al qual se li ha
encarregat que treballin en un
projecte per a fer una Festa Major
més propera als joves.

Durant la trobada els assistents van
constatar que comparteixen dos
estats dànims fonamentals per tirar
endavant aquesta iniciativa: que
els preocupen els efectes del llindar
de la pobresa local i mundial i que
volen actuar de manera ràpida i
eficaç.
Per això de manera immediata
portaran a la Taula una proposta
de projecte envers la cooperació
internacional (juliol) i una diagnosi
de la pobresa a Caldes (setembre).
Propera trobada: 16 de juliol, a les
19.30 h, a Les Cases dels Mestres.
Recordeu que aquest espai de
participació ciutadana és obert a
la ciutadania. Si esteu interessats
en assistir-hi adreceu-vos a
solidaritat@caldesdemontbui.cat
- tel. 93 862 70 24.
Més informació: consensus.cat/
caldesdemontbui.cat

El grup de joves de 5è i 6è de totes
les escoles de Caldes va fer una
observació dels parcs urbans, les
places i els racons del municipi en
la qual van implicar a la resta de la
ciutadania a través de diferents
accions (una enquesta, una visita
i un joc obert a la ciutadania al
parc de lEstació, debats a les seves
classes, etc). El resultat va ser una
llista de magrades i de no
magrades que fan una diagnosi
de les coses que funcionen bé i de
les coses que cal millorar en aquests
espais. La llista és ara en mans de
lAjuntament, i també de la Taula
dEspai Públic.
En paral.lel, gràcies a la col.laboració
de lentitat calderina Pas a pas,
associació pels drets dels vianants
sha acabat de donar formar al Mou
el Cul, una acció per la mobilitat
sostenible que implicarà a totes les
escoles.

Si esteu interessats en participar en la TEP adreceu-vos a:
espaispublics@caldesdemontbui.cat.
A més, els materials generats per la TEP es poden consultar a
consensus.cat/caldesdemontbui.
Plataforma virtual per la via pública
L'Ajuntament també us recorda que teniu a la vostra disposició
l'aplicació http://viapublica.caldesdemontbui.cat , una plataforma
virtual a través de la qual podeu fer arribar les incidències que
observeu a la via pública i adjuntar fotografies. Les vostres
incidències seran recollides i valorades pels serveis tècnics
municipals.
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La ciutadania debat el projecte
de reurbanització de Pi i Margall

La proposta de reurbanització de lavinguda de Pi i Margall ha
esdevingut un dels temes que més interès ha despertat entre la
ciutadania durant el primer semestre de lany. LAjuntament va
posar a disposició de comerciants, propietaris dimmobles en el
carrer i ciutadania en general un avantprojecte amb el dibuix de
futur de lavinguda, en el seu tram entre pl. de lÀngel i c.
Montserrat. Al llarg de diferents sessions amb els diferents
col.lectius, el consistori ha recollit els suggeriments, queixes i
propostes que han sorgit en aquest procés i ha fet un retorn.
En línies generals, la ciutadania més i menys pròxima a lobra
ha mostrat preocupació o interès sobretot per laparcament, pel
finançament, per loportunitat de fer ara aquest projecte, per la
durada de les obres i pels elements concrets que la integren
(llambordes, enllumenat, mobiliari urbà, amplada de les voreres,
etc), tot plegat en relació a lavantprojecte presentat. En paral.lel
a les aportacions relacionades amb el projecte, altres veus han
introduït lopció de debatre sobre quin model de carrer vol el
poble.
En el retorn fet per lAjuntament un cop valorades les aportacions
ciutadanes sexplica el pla de millora de laparcament de leix
comercial de Pi i Margall (increment de places daparcament
durant i després de les obres, augment de la zona blava i de les
zones de càrrega i descàrrega i presentació del pàrquing de futur
de Raval Canyelles).
Pel que fa al finançament, lAjuntament proposa establir mesures
de compensació per als comerciants i facilitats per fraccionar
els rebuts als propietaris. També es tenen en compte molts detalls
sorgits durant les reunions celebrades, com la importància de
no allargar excessivament lobra, de millorar la il.luminació,
daprofitar el màxim despai per als vianants i de tenir un cura
duna correcta col . locació de la llamborda conservada.
A banda, lAjuntament ha explicat que aquesta obra compta amb
subvencions daltres administracions, la principal Llei de Barris,
fet que limita geogràficament el tram de carrer sobre el qual es
pot actuar. El govern municipal ha traslladat a la ciutadania que
considera important aprofitar ara la subvenció per millorar aquest
tram de leix comercial calderí.

Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2013
www.caldesdemontbui.cat
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oci i cultura

Jornades gastronòmiques
de les cireres, fins el 14 de juliol

Per celebrar les Jornades Gastronòmiques de les Cireres, Caldes
compta amb una selecció de restaurants, fleques i pastisseries
que reinventen cada any lart de cuinar amb cireres i afegeixen
propostes originals a les seves cartes i als seus mostradors. A
més, la vinoteca la Vallesana shi suma afegint el licor de cirera.
Enguany hi participen:
Restaurants: Balneari Broquetas, Balneari Termes Victòria,
Càmping el Pasqualet, El Cafè del Centre, el Caldo del Cooperativa,
El Remei, La Bóta de Caldes, La Carbonera, Mediterrània, Na
Madrona, Robert de Nola, Rosset i Violeta de Caldes
Forns i pastisseries: Forn de cal Pi (6 establiments), Forn lEspiga
dOr (3 establiments) i Pastisseria Sant Antoni
Vinoteques: La Vallesana

El ministre Wert,
a les flames del Carnaval calderí

Cada nit de Carnaval el Ball de
Diables sencarrega dencendre un
foc on va a parar la feina de mesos
dels infants del Taller dArt Manolo
Hugué, que cada any socupa de
fer un ninot de Carnestoltes gegant.
Enguany, les flames de linfern
calderí van condemnar les
polítiques del Ministre dEduació
José Ignacio Wert. El ninot gegant,
de 5 metres dalçada, estava inspirat
en la seva persona.

Va ser Wert a proposta dels alumnes
més grans, els que tenen entre 14
i 15 anys. I va ser un ninot de color
verd perquè els més petits, de 4 i 5
anys, van donar per fet que tothom
parlava del Ministre Verd.
Aquesta singular tradició de cremar
personatges populars, històrics o
dactualitat, a lestil de la falla
valenciana, és una singularitat que,
des de fa 21 anys, protagonitza el
Taller dArt Manolo Hugué.
www.caldesmusart.com

L'escola de música
estrena un cor de gospel

La placa de carrer,
símbol de la història dun país
Des del maig, a lentrada de ledifici
consistorial, la ciutadania pot veure
una placa de carrer autèntica que
simbolitza dos moments de la
història de Catalunya: un moment
noble, en el que el govern republicà
va batejar lactual carrer de Santa
Teresa amb el nom de Santiago
Rusiñol; i un moment fosc, en el
que la dictadura franquista va retirar
la placa, va gravar Jose Antonio a
laltra cara i la va penjar a lactual
carrer Major.
Caldes ha recuperat aquesta peça
gràcies al vallesà Ramon Grivé qui,
arrencant símbols franquistes dels
carrers vallesans, va voler treure el
nom del Jose Antonio de lactual
carrer Major i va descobrir les dues
cares de la placa de carrer. Això va
ser lany 1979.
La escultura és una proposta de
lartista Vicenç Viaplana qui, de manera

altruista, va fer el disseny de ferro
que trobareu en entrar a
lAjuntament. I també cal reconèixer
la intermediació del vallesà Josep
Mas, qui va posar en contacte a
Ramon Grivé amb lalcalde, Jordi
Solé, i el regidor de Cultura, Pep
Gaspar.

Vídeo per a la promoció
de la marca turística Caldes

Per saber més sobre les jornades o per descobrir com el termalisme,
lherència romana o lobra de Picasso conviuen dins de Caldes
de Montbui www.visiteucaldes.cat  www.caldesdemontbui.cat
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La principal sala dexposicions del Museu Thermalia porta el nom
de Sebastià Badia, lhome que tanta bellesa artística va aportar
a lart contemporani en general i a la vila de Caldes de Montbui
en particular. El municipi termal, a canvi, el va nomenar Fill
predilecte i va promoure la publicació dun llibre homenatge a
la seva obra. Aquest any, gràcies a la donació feta per la família,
Caldes pren el compromís i lhonor de treballar per la divulgació
de lobra i la figura de lartista.
Lacte públic de la firma del conveni de cessió el van protagonitzar
el fill de lartista, Albert Badia, i la dona, Rosa Viaplana. Els van
acompanyar lalcalde, Jordi Solé, i el regidor de Cultura, Josep
Gaspar.
El conveni recull les condicions en les quals lAjuntament rep
lobra de lartista, part en dipòsit, part amb caràcter permanent,
així com lòrgan que serà responsable del seu compliment: la
Comissió Sebastià Badia, formada pel regidor de Cultura, Josep
Gaspar, la directora del Museu Thermalia, Anna Monleon, Albert
Badia i Viaplana, Gerard Badia i Esbrí i Josep Lluís Fernández i
Miró.

Els diferents restaurants ofereixen àpats concert amenitzats amb
professionals de lEscola Municipal de Música Joan Valls. Consulteu
les propostes de plats cuinats amb cirera i les propostes musicals.
Preneu nota de la novetat denguany: demaneu la targeta
promocional a través de la que, per cada 5 menús consumits,
nobtindreu un de regal al restaurant que escolliu.

Caldes de Montbui,
bressol de l'obra de Sebastià Badia

Amb molt èxit, lEscola Municipal
de Música Joan Valls va fer una
crida a la ciutadania per tal de crear
un cor de gospel. El grup va
començar a formar-se entre la
tardor i lhivern de lany passat i va
acabar de prendre forma a principis
daquest any. Al febrer van fer la
primera actuació al Cafè del Centre
i, en el moment de tancar aquesta
edició del Casa de la Vila, el cor es
preparava per fer una segona
demostració dels mèrits
aconseguits, en un concert a lEspai
Can Rius.
En el cor ja hi ha 61 cantaires, 12
dels quals són alumnes de lescola,
dirigits per Esther Condal. Cal
recordar que Condal, a més de
professora de lescola i directora del

Cor, és una cantant que sestà
guanyant el reconeixement dels
escenaris catalans cada vegada amb
més contundència i que enguany
va presentar el seu últim disc, Home,
al festival Barnasants.
Lhimne de CF Caldes
Una altra aportació important de
Joan Valls ha estat la composició
de la música de lhimne que
commemora el centenari del CF
Caldes. La lletra és de Manolo Villa,
professor de lEscola Montbui. La
presentació de lhimne es va fer
coincidint amb inauguració del
Centenari, a la Sala Can Rius, a
càrrec de la Coral de Nivell Mitjà,
acompanyada de bateria, piano,
baix elèctric i guitarra elèctrica.

La regidoria de Turisme ha promogut
la producció de diferents vídeos
promocionals sobre la marca
turística Caldes de Montbui. La
presentació daquests materials es
fa coincidint amb lEscaldàrium, la
festa del foc i laigua. Per poder
reunir totes les imatges que val la
pena mostrar quan es parla de la
vila termal ha calgut més dun any
de rodatge, de manera que els
principals i més sonats
esdeveniments anuals hi fossin
presents.
Es presenten diferents muntatges
que es faran servir segons lèpoca
de lany, segons lespais on es
reprodueixin o segons el públic al
qual sadrecin. A més dun vídeo

general que presenta Caldes de
Montbui, el poble que bull, shan
fet càpsules sobre fires i tradicions,
gastronomia i productes típics,
espais dinterès turístic, patrimoni
termal i balnearis i natura, paisatge
i activitats. Un dels llocs on segur
els veureu un cop estrenats és
www.visiteucaldes.cat.

Les obres donades estan recollides en un extens catàleg amb
més de 200 peces. Cal afegir que Sebastià Badia ja havia donat
en vida altres obres al poble de Caldes de Montbui, entre elles
la peça escultòrica lHarmonia, feta expressament per ser regalada
a la vila. LHarmonia, des de llavors, és lobra que dóna la
benvinguda als visitants del Museu Thermalia.

En paral.lel a la presentació del
vídeo, Turisme treballa en altres
elements de promoció del municipi,
com ara la renovació de la seva web
(que també suposa la renovació de
la web del Museu Thermalia); o com
la producció duna segona edició de
La Calderina, la cervesa feta amb
aigua termal per Arts Cervesers.
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2013
www.caldesdemontbui.cat
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calaix de sastre

Viatgeteca 2013,
de la Biblioteca

Inscripcions i ajuts:
terminis oberts

Recursos per a viatges: el
servei de Viatgeteca és lespai
on trobareu un munt de
recursos per poder preparar
les vostres vacances. La
Biblioteca de Caldes us
ofereix guies de viatges,
revistes de turisme i
geografia, xerrades, etc per
ajudar-vos a planificar els
vostres viatges.

Diferents equipaments i serveis
municipals es preparen per a la
rebuda dinscripcions per al curs
2013/2014. Preneu nota dalgunes
dates ja confirmades. LEscola
dAdults rebrà les inscripcions del
2 al 6 de setembre, de 9 a 13 h i de
17 a 21 h; Escola Municipal de
Música Joan Valls matricula de l1
de juny al 12 de juliol; i el Taller
dArt Municipal Manolo Hugué, del
15 de maig al 15 de juliol. Daltra
banda, la inscripció als Cursos de
Català per a adults es podrà fer del
16 al 27 de setembre.

Concurs fotogràfic: Per
participar en el concurs
fotogràfic que organitza la
Biblioteca, només cal enviar
abans del 16 de setembre,
fins a 3 fotografies de les
vostres vacances daquest
any. Recepció de fotografies:
via correu electrònic a
bibcaldesm@gmail.com
amb lassumpte: Concurs
fotogràfic 2013; via el
Facebook de la Biblioteca,
publicant les imatges al mur;
via el Twitter de la Biblioteca,
adjuntant la fotografia a un
tweet i amb el hashtag
# v i a t g e t e c a 2 01 3 . L e s
fotografies seran exposades
per mitjans audiovisuals i
digitals a la Biblioteca durant
el mes de setembre i l11
doctubre sanunciarà el
guanyador.
El blog de la Biblioteca
La Biblioteca de Caldes ha
estrenat el blog www.biblio
caldes.cat, un espai des del
qual aprofundir en la
informació sobre serveis i
activitats adreçada als milers
dusuaris daquest dequipament. El blog se suma a
altres eines 2.0 que ja
funcionen: Twitter
(@bibcaldesm), Facebook
(http://www.facebook.com/
BibliotecadeCaldesdeMont
bui) i Pinterest (http://
pinterest.com/Biblioteca/)
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Daltra banda, també estan
convocats els Ajuts econòmics per
a lassistència a les escoles
municipals Taller dArt i Escola de
Música Joan Valls (termini per
presentar sol.licituds: del 10 de juny
i al 15 de juliol); els Ajuts datenció
social a persones amb discapacitat
(termini per presentar sol.licituds:
del 17 de maig al 16 de juliol); i els
Ajuts de suport a lautonomia en
la pròpia llar (termini per presentar
sol.licituds: del 17 de maig al 16 de
juliol).

L'Ajuntament obre
els dijous de 16.30 a 18 h

MIAU
2013

Les oficines de lAjuntament de
Caldes de Montbui amplien el horari
de tarda datenció a la ciutadania
i estaran obertes els dijous, de 16.30
h a 18 h. Lhorari habitual (excepte
per als mesos de juliol, agost i
setembre) serà de dilluns a
divendres de 9 h a 14 h, els dimarts
de 16 h a 20 h (només registre), els
dijous de 16.30 h a 18 h i els
dissabtes de 10 h a 14 h (només
registre).
Aquesta ampliació dhorari respon
a la voluntat daugmentar les hores
datenció als veïns i veïnes de Caldes
de Montbui. Amb motiu de les
vacances d'estiu els serveis i
equipaments municipals
modifiquen els horaris d'atenció.
Consulteu aquest horaris a
www.caldesde montbui.cat

És oberta la convocatòria de la
Mostra Internacional dArt Urbà
2013, que tindrà lloc el 28 de
setembre setembre. Els projectes es
podran presentar fins el 31 de juliol,
al Museu Thermalia de Caldes de
Montbui (pl. de la Font del Lleó, 20)
i les bases les trobareu publicades
a www.miau-termal.cat. També us
podeu adreçar a info@
miautermal.cat si voleu més
i n f o r m a c i ó s o b re a q u e s t a
convocatòria artística, anual i
internacional inspirada en el
compromís amb lentorn urbà i
construïda al voltant de laigua
termal.
Organitzen al Miau: el Museu
Thermalia i Mississippi Produccions.
Comissaris: Vicenç Ferreres, Marta
Serra, Anna Monleon i Helena
Pielias.

Formació ocupacional
i empresarial

Formació
per a entitats

Comencen a fer els preparatius de
la celebració de l11 de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya. Com
en altres ocasions, lAjuntament
proposa a les entitats dues opcions
de participació en la Diada:

Els diferents serveis de Promoció
Econòmica mantenen, durant tot
lany, sessions formatives adreçades
a persones que busquen feina i
sessions informatives adreçades a
empresaris i emprenedors.

Si voleu organitzar activitats que
tinguin lloc amb motiu de l11 de
setembre lAjuntament farà la
difusió de totes les propostes a
través dels canals de comunicació
dels quals disposa. Cal lliurar les
propostes abans del 12 de juliol.

Dins el programa de formació
ocupacional, aquest juliol encara
ha de tenir lloc la píndola formativa
per a la recerca de feina sobre
Mobilitat geogràfica, prevista per
al 18 de juliol. Informeu-vos a
pfo@caldesdemontbui.cat sobre
aquesta i altres accions previstes.

LAjuntament us recorda que queda
pendent una acció del Pla anual de
formació per a entitats. En aquesta
ocasió serà un curs dIniciació al
voluntariat organitzat pel Punt de
Voluntariat que tindrà lloc al
novembre.

Recordeu que les dades de contacte
per confirmar la vostra participació
són: 93 862 70 27 - alcaldia
@caldesdemontbui.cat.

Els padrons d'habitants
s. XIX a Internet

Des del passat febrer, la ràdio local
de Caldes de Montbui emet per TDT.
Per trobar-la només cal que
actualitzeu els canals en TDT del
vostre televisor i situeu Ràdio Caldes
entre els vostres canals preferits.
Amb la posada en marca daquest
servei, Ràdio Caldes es pot sentir a
través de tres canals: TDT, Internet
(www.radiocaldes.cat) i analògic
(107.8 FM).
Aquesta millora ha estat possible
gràcies a una col.laboració amb el
Consorci Teledigital de Granollers,
que gestiona VOTV.

LArxiu Municipal de Caldes de
Montbui ha posat a labast de tota
la població la possibilitat de
consultar virtualment els padrons
dhabitants del municipi del segle
XIX. La consulta es pot fer a a través
de la plataforma http://arxiu.
caldesdemontbui.cat, on ja estaven
publicades les actes del Consell i del
Ple municipals des de 1575. Els
padrons són els de 1850,1853,
1857,1858,1869,1887,1889 i 1895.
La informació que ofereixen varia
depenent lany, però tots tenen en
comú que apareix el carrer i el
número, el nom de les persones
inscrites, la seva edat i/o data de
naixement i lestat civil.

L'Ajuntament renova el web
www.caldesdemontbui.cat

Francesc Ventura

11 de Setembre,
crida a les entitats

Podeu fer ofrenes florals el mateix
11 de Setembre, en lacte que es
farà al matí a la plaça de lOnze de
Setembre. Només cal enviar un
correu confirmant la vostra ofrena
abans del 5 de setembre.

Sintonitza
Ràdio Caldes en TDT

I, dins el cicle de seminaris adreçat
a empreses i emprenedors del Servei
dEmpresa, les convocatòries es
reprendran al setembre i els
següents temes previstos són la
Negociació amb la banca i el
Màrqueting on line i posicionament
estratègic a Internet. Més
informació a caldesempren
@caldesdemontbui.cat

La formació és gratuïta i hi poden
optar les associacions, grups
estables o fundacions que tinguin
el seu àmbit d'actuació a Caldes de
Montbui i que estiguin inscrites en
el Registre Municipal d'Entitats.
Informació i inscripcions:
participacio@caldesdemontbui.cat
- 93 862 70 24
Fins lactualitat, el Pla anual ha
ofert sessions dedicades a la
Recerca de finançament per a
entitats, les Relacions internes i
externes en les organitzacions i la
gestió del canvi en les persones i
en les associacions.

Lestiu a la ràdio
Tingueu present també que Ràdio
Caldes modifica la seva programació
durant els mesos de juliol i agost
oferint una programació més fresca,
més musical i més jove.
Per fer-ho introdueix nous programes i adapta altres ja existents a les
necessitats daquesta graella
estiuenca. Dins daquests canvis
destaca la incorporació dun
programa fet per i per a joves, en la
seva etapa dadolescència i primers
anys de joventut.
Aquest programa tindrà 5 edicions
(adolescència i relacions, sexe i
afectivitat, salut i addiccions, futur
i sortides professionals, i noves
tecnologies per a noves formes de
relació).
El programa, en el què hi participa
El Toc i la psicòloga Eva Font,
inclourà també una secció de
consultoria on es podran plantejar
preguntes i fer consultes als experts
que intervindran als diferents
programes, tot de forma anònima.

LArxiu Municipal, juntament amb
la Diputació de Barcelona, va
engegar fa anys el projecte de
digitalització dels fons documentals
més consultats de lArxiu Històric,
tasca que va donar lloc a lescaneig
de les actes municipals i dels
padrons dhabitants que ara es
poden consultar a Internet.
Aquesta documentació és accessible
a la web de lArxiu Municipal de
Caldes de Montbui gràcies a la
col.laboració amb el Departament
de Tecnologies de la Informació de
lAjuntament de Caldes.
Contacte:
Arxiu Administratiu. Plaça de la Font
del Lleó, 11 - 93 865 56 56 arxiu@caldesdemontbui.cat
Arxiu Històric. Carrer Santa Teresa
3-5 - 93 862 67 56 arxiu@caldesdemontbui.cat

Al maig es va publicar el nou web de lAjuntament de Caldes de
Montbui, que substitueix la pàgina que heu pogut veure des de
lany 2007 per un instrument informatiu modern i adaptat a les
noves tendències i necessitats de la ciutadania calderina. Aquest
web ha estat possible gràcies al finançament i la tutela de
lOficina dAssistència en Administració Electrònica de la Diputació
de Barcelona, així com a la implicació de tots els departaments
i espais de servei de lAjuntament de Caldes de Montbui.
Amb el canvi, el consistori tanca una etapa i una pàgina que es
va obrir lany 2007 i que, tot i ser una eina funcional, havia
quedat obsoleta respecte les noves tendències de cerca i de
consum de la informació. A més, amb el nou projecte es dóna
resposta als diferents criteris normatius, de transparència,
informació i accessibilitat que condicionen qualsevol web
institucional.
En laspecte formal, el web compleix tres objectius essencials:
adapta el portal municipal a la Llei dAccés Electrònic dels
Ciutadans als serveis públics; esdevé un referent informatiu
respecte la gestió que realitza lAjuntament de Caldes de Montbui;
fa la informació accessible també per a persones amb discapacitat
i edat avançada.
Pel que fa al contingut, el web prioritza la visibilitat i latenció
a aquella informació necessària i pràctica en la relació entre la
ciutadania i el seu ajuntament. Per això tenen especial rellevància
els espais destinats als tràmits i gestions i els espais destinats a
lactualitat municipal, on sexpliquen les accions i serveis adreçats
als veïns i veïnes de Caldes de Montbui en temps real.
Butlletí digital personalitzat
Recordeu que podeu fer la subscripció al butlletí electrònic de
www.caldesdemontbui.cat. Amb la nova pàgina podreu construir
un butlletí a mida i, cada divendres, rebreu la informació publicada
per lAjuntament sobre els temes que heu marcat que són del
vostre interès.
Informat...
a www.caldesdemontbui.cat
al Butlletí digital:
www.caldesdemontbui.cat/actualitat/butlleti-digital/
a facebook:
www.facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui.
a Twitter: @AjCaldesMontbui
I, a més, sintonitzeu Ràdio Caldes, la ràdio municipal a  107.8FM
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2013
www.caldesdemontbui.cat
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els grups municipals opinen

va ser ...

Al maig, titelles

Al març, vam fer bullir l'olla

Més participació, més diàleg

Amb la voluntat dapropar-se encara més al poble, lAjuntament ha obert nous espais de diàleg cap a la ciutadania: a més
de tots aquells ja consolidats com el Consell dInfants, la Taula de Turisme o la Comissió de Patrimoni, els darrers mesos
han nascut més òrgans de participació que permeten als veïns de la vila que les seves propostes arribin al Consistori. El
Punt de Voluntariat, per exemple, està canalitzant amb sensibilitat que molts calderins i calderines dediquin un temps de
la seva vida al servei de la societat. Per la seva banda, la Taula dEspais Públics ha obert debats en torn a la mobilitat i lús
dels espais urbans. La Taula de Cooperació, Pau, Solidaritat i Drets Humans també ha arrencat amb força per analitzar lestat
de la pobresa a Caldes i per dialogar sobre la cooperació internacional. I tot això sense oblidar-nos de la Taula Jove, el grup
de seguiment del Pla Jove, la Coordinadora de Gent Gran, la Taula de Programació Cultural o del procés participatiu de Pi
i Margall. En total, fins a 10 espais de participació ciutadana estables, sense comptar les consultes puntuals, i tots ells creats
i promoguts pel govern dERC. Vista la resposta dels calderins i les calderines, aprofitem per agrair a tots els vilatans que
col·laboren perquè el nostre sigui un poble millor. Gràcies a tots ells Caldes llueix amb orgull sent el poble que bull!

Grup Municipal ERC

Les retallades: responsabilitat del tripartit
Caldes va acomiadar la 16a Fira de Titellaires Romà Martí amb
molt bon gust de boca, perquè ni el mal temps, que també va
ser present en aquesta fira, va evitar que cada escenari somplís
de gom a gom. La clau de lèxit van ser els titellaires
La Fira de Titellaires Romà Martí va néixer amb la voluntat de
retre homenatge al titellaire calderí i als titellaires darreu que
treballen, viatgen, inventen, pensen i repensen com fer riure als
infants i, de retruc, als adults.
La fira familiar calderina va tornar a ser, per tant, un espai de
trobada despectacles de tota mena, inspirats per titellaires de
tota mena. Tots catalans i tots duna gran qualitat. Així ho
valoraven els organitzadors en cloure lintens cap de setmana
de titelles, no només per lobservació directa, també per la
impressió que causa veure tots els escenaris plens de gent,
malgrat la pluja i malgrat el fred.
El cap de setmana de mal temps fins i tot atípic per al mes de
maig no va fer retrocedir ni un mil.límetre linterès de les famílies
calderines i darreu per la Fira de Titellaires. I lorganització va
reconèixer que el mèrit és de les companyies, que treballen per
reinvertar-se cada any i per adaptar-se als gustos culturals i
doci de grans i de petits.
Al final la incertesa va fer patir més que els aiguats, perquè en
realitat només es van traslladar dos espectacles de tardes a
escenaris alternatius. I els de nit, sobretot per evitar el fred. De
fet, lorganització es planteja programar de manera definitiva
les actuacions de nit en teatres tancats. Sembla que enrere han
quedat les nit de maig en les què passàvem calor... I, si tornen,
tornarem a sortir al carrer.
Encara podeu trobar a caldesdemontbui.cat (Notícies) el recull
de fotos de lesdeveniment, que expliquen millor que mil paraules
com va anar la 16a Fira de Titellaires Romà Martí.
La Fira de Titellaires, des de 1993
La Fira de Titellaires va néixer l'any 1993 en homenatge al
titellaire Romà Martí. Des d'aleshores la Fira ha esdevingut un
punt de trobada de titellaires d'arreu on el públic pot gaudir de
l'art del teatre de titelles. Cada any la programació compta amb
una diversitat artística que sorprèn i entusiasma a tothom.
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La pluja daquell cap de setmana de març no va arribar a espatllar
el Mercat, tot i que tampoc va permetre superat les visites de les
darreres edicions. Tanmateix, paradistes i organització van fer una
bona valoració daquesta el mercat tradicional dedicada al passat
romà de Caldes de Montbui i a la seva aigua termal.
El cert és que, si lolor dels plats cuinats a les calderes hagués
arribat més enllà del municipi, el mercat shauria quedat petit. I
és que quan van bullir els cigrons, quan es va petar lolla de xocolata
o quan es va fer la brasa pel cabrit els visitants no van poder fer
altra cosa que afegir-se a la cua del Tastaolletes.
El Tastaolletes són les diferents propostes gastronòmiques que
ofereix cada any el mercat al llarg del cap de setmana, inspirades
en la cuina romana o lligades a laigua termal. Enguany el poble
convidat a participar-hi va ser Castellterçol: el Grup Escudellers va
afegir la seva escudella al seguit de temptacions que es van cuinar
a la plaça de la Font del Lleó. Es van superar amb escreix les 2000
racions de Tastaolletes servides, sent els cigronets, les botifarres,
lescudella de Castellterçol, la sopa dall i el cabrit amb vi de mel
i pa daigua termal els plats amb més èxit de ledició denguany.
I, a més, la caldera gegant va bullir 1.600 litres daigua termal
dherbes aromàtiques a lestil de lèpoca romana que van donar
més de 2.000 gots per al tast dels visitants del mercat.
A més del menjar, el mercat ofereix sempre un seguit dactivitats
familiars que es van celebrar malgrat el ruixats esporàdics. Entre
aquestes hi havia tallers, jocs i espectacles infantils i la cercavila
dels Grallers de lOlla.
Lassistència a aquestes activitats, lambient dels carrers i les prop
de 400 consultes ateses per lOficina de Turisme i el Museu Thermalia
deixen constància de com va bullir Caldes de Montbui aquell cap
de setmana, tot i laigua caiguda.
En paral.lel al mercat, com és habitual, es van celebrar les Jornades
gastronòmiques de cuina romana als restaurants calderins, que
oferien plats inspirats en el passat romà calderí.
Cal recordar també que, com a novetat, enguany es va celebrar un
sopar romà per donar el tret de sortida a totes aquestes activitats,
obert a la ciutadania i ofert gràcies a la col.laboració dels restauradors
calderins. És molt probable que lexperiència es repeteixi lany que ve.

La Sindicatura de comptes de la Generalitat ha emès linforme dels comptes del 2010, on es fa palès que a partir del 2007,
malgrat que els símptomes de recessió econòmica eren clars i tocava ser previsors en la despesa i previnguts en els ingressos,
es va continuar gastant fins que el forat del tripartit al 2010 és el doble de la quantitat reduïda de la despesa del pressupost
del 2012. Linforme esmenta: ...operacions d'elevada subjectivitat, difícil control, poca transparència, i operacions d'enginyeria
financera amb elevats costos..., com a exemple. Tinguem en compte que 15.000 M es van decidir gastar diferint el seu
pagament fins al segle XXII, concretament l'any 2108, superant generacions, les mateixes que marxen fora per buscar-se
un futur millor. Del 2003 al 2010 van augmentar en 70.000 els treballadors de la Generalitat, va créixer l'endeutament en
relació al PIB 10 punts, del 7,6% al 17,7%. Aquesta ha estat l'herència del tripartit, es pot consultar a: . No fer-se responsables
de la situació actual, davant daquestes evidències no és honest. La mateixa sindicatura alerta a Ciudatans que no van
presentar els seus comptes a lexercici 2010 tot i estar-hi obligats, sembla que per desconeixement.
La ignorància i la manca dhonradesa no són bones companyes de la política. El nostre grup municipal fa preguntes al ple
que mai són respostes, falta saber si és per ignorància o per què?!
Grup Municipal Convergència i Unió

No al tancament de les urgències nocturnes del CAP

Des de dimarts 2 dabril de 2013, Caldes de Montbui, Sant Felliu de Codines i Gallifa hem perdut el servei permanent
durgències nocturnes al Centre dAtenció Primària del nostre poble, que cobria més de 25.000 persones. Ara només tenim
un equip mèdic per cobrir a domicili totes les urgències, de la nostra i de diverses àrees bàsiques, entre les 00h i les 8h del
matí de lendemà. Això ja ha portat també al tancament de les farmàcies de Caldes a la nit. Des del PSC ens hem oposat
des del primer moment a aquesta retallada de la sanitat a Caldes, ja que entenem que posa en risc especialment a la
població més vulnerable i no compleix la legislació al respecte, en no complir-se la isocrona de 30 minuts des del Granollers
fins a diferents punts del territori que ha de cobrir. Per això diem no al tancament de les urgències nocturnes del CAP. En
aquest sentit, hem participat de la recollida de signatures contra el tancament, hem donat suport a la moció contra el
tancament aprovada al ple i hem presentat una resolució a la Comissió de salut del Parlament, així com diverses preguntes
al plenari del Parlament. I seguirem lluitant per recuperar aquest servei tan necessari per al nostre poble.

Grup Municipal PSC - EPM

Valoració de llocs de treball

El passat ple, el govern local va demostrar un cop més el seu format, en el que es basen amb criteris que considerem
subjectius i arbitraris. En la valoració dalguns llocs de treball que va portar a terme lAjuntament, no sha tingut amb compte
el que el Comitè dempresa va informar desfavorablement, concretament els dels tres caps dàrea. El govern també ens ha
reconegut que la feina sha reduït un 40%. Si tenim en compte aquesta dada, com sexplica lincrement de la valoració
dels llocs de treball i, paral.lelament, laugment de sou? No es justifica en cap cas, la nova valoració, ni creiem que sigui el
millor moment per fer-la. És totalment incomprensible que fem augments de sou i, per un altra banda, no deixem de
contractar serveis externs, projectes, organigrames de funcionament, informes, estudis, etc, que podrien portar-se a terme
des de lAjuntament i així, duna banda optimitzar costos i, de laltra, potenciar el creixement professional dels treballadors
del nostre consistori.
Grup Municipal PPC

Obres i prioritats

Un nou pont creuarà la riera, sarranjarà el carrer Pi i Margall, es faran uns banys públics en un safareig, sestà projectant
reformar la plaça de la Font del Lleó i en estudi fer un balneari a Can Rius. Projectes interessant, alguns probablement
necessaris, daltres potser no tant. En alguns casos sha obert un procés participatiu amb més o menys capacitat per modificar
els projectes, però la decisió de tirar-los endavant és exclusiva de lequip de govern. Quins problemes resol el nou pont? A
quin model de mobilitat respon? És el moment de fer obres al carrer Pi i Margall? Són aquestes les inversions necessàries
en aquest moment? Per què no ho preguntem a la ciutadania? Informació, debat i decisió. Si volem millorar la qualitat
democràtica de la nostra societat, cal que la població tingui la possibilitat de debatre i decidir quins projectes són els
prioritaris i quins shan de deixar en el calaix. Aquest seria un pas important cap a lelaboració duns pressupostos participatius.
Mentrestant, a Caldes, hi ha escoles en barracons, de nit no tenim urgències, hi ha gent es queda sense feina i sense casa..
Però, és clar, això no és competència de lAjuntament.
Grup Municipal ICV-EUiA
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