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VINE A PASSEJAR AMB EL TRENET DE NADAL!
Dies: 20-24, 28-31 de desembre, i 2-4 de gener
Horari: de 10.30 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h (8 recorreguts al dia) Lloc: sortida del Parc de l'Estació
Preu: 3  tiquet ordinari; 0'5 amb la targeta client de la UCIC o amb el val de descompte que pots aconseguir a totes les botigues associades
a la UCIC i a Caldes Centre Comercial. Org.: UCIC i Caldes Centre Comercial.
FOLLET I PHOTOCALL AMBULANT
Passeja't per les botigues de Caldes i troba al Follet per fer-te una foto amb ell;
entre tots construirem el mosaic que donarà forma a l'arbre de Nadal.
Dies: 23 i 24 de desembre Horari: de 10 h a 14 h Org.: UCIC i Caldes Centre Comercial.

Gràcies a la càmera
d'en Guillem,
Caldes recupera imatges
de llocs i fets perduts

Pàg. 6

CASAL DE NADAL CN CALDES
Dates: 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre. 4, 5, 7 i 8 de gener Horari: de 9 h a 13 h
Lloc: Complex Esportiu Les Cremades (piscina) Org.: CN Caldes
Per a més informació i preus: Secretaria del CN Caldes - 93 865 04 23 - a http://activitatsnadalcncaldes.blogspot.com.es/
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES
"Hi ha moltes joguines. Tria la teva forma d'ajudar. Posa en forma la teva solidaritat".
Recollida de joguines noves, cooperatives, educatives, no sexistes, i no bèl.liques
per als infants de famílies desfavorides de la nostra població.
Dates: del 29 de novembre al 3 de gener
Lloc: Local de la Creu Roja (c. Anselm Clavé, 5 bis) i establiments col.laboradors Org.: CREU ROJA

La Taula de Turisme
acorda 6 accions
de promoció de la vila

Pàg. 6

Pàg. 3 L'Ajuntament
tanca un recorregut a peu i
circular a l'entorn
del nucli urbà

PER NADAL UN ARBRE DIFERENT. RECOLLIDA D'ARBRES DE NADAL
Dates: del 7 al 26 de gener de 2016
Si t'agrada fer arbre de Nadal, adorna alguna planta que tinguis ja a casa o al jardí o bé prova de representar un arbre amb materials reciclats.
Ara bé, si tries fer-lo com sempre, pensa que l'Ajuntament torna a organitzar la campanya de recollida d'arbres de Nadal. L'Ajuntament recull
tots els arbres i els porta a la planta de compostatge del Vallès Oriental perquè es puguin utilitzar d'adob.
Deixa el teu arbre sense guarniments nadalencs qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora als llocs habilitats: Pl. de la Salut, pl. Moreu, Zona Esportiva
Municipal Bugarai, pl. de Romà Martí, aparcament de l'Escorxador, c. de Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau, c. Molí amb Calderón de la Barca.

El programa de
Nadal i Reis fet per les
entitats. Caldes Bull!

Pàg. 10 i 12

9ena edició de la campanya DEMANA UN LLIBRE ALS REIS!!
Els nens i nenes de 0 a 10 anys, acompanyats dels pares, podeu venir a la Biblioteca a recollir un model de carta als Reis,
exclusivament per a demanar llibres. També trobareu, a partir del 14 de desembre, guies digitals de recomanacions de llibres
per a infants fins a 13 anys. Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes Més informació: www.llibreterreial.cat
VINE AJUDAR-NOS A CONSTRUIR UN ARBRE SOLIDARI!
Penja un desig de solidaritat, de pau, d'amor a l'arbre solidari.
Dates: del 5 de desembre al 7 de gener Horari: 19.00 h
Lloc: Plaça de l'Església Org.: Càritas Caldes

Enganxa't a Caldes
L'Oficina de Turisme posa en marxa una campanya de promoció de la marca
"El poble que bull", per engrescar-vos a fer més vostra la caldera i mostrar-la arreu.
Per això, l'11 de desembre, el Tot Caldes i el Setmanari Montbui
encartaran l'adhesiu de la marca calderina.
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ràdiocaldes
www.radiocaldes.cat

a través de ladreça @AjCaldesMontbui

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

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

Font i Boet serà
un carrer per passejar-hi millor
Pàg. 3

El que ens fa més forts

Policia Local

Quan parlem del nostre poble
normalment ens agrada destacar
allò de bonic, remarcable i singular
que tenim i que podem oferir.
Normalment pensem en coses
físiques, en racons del municipi, en
el patrimoni històric i cultural, en
els entorns o en els equipaments.
Afortunadament a Caldes de
Montbui tenim molts actius
tangibles per destacar, i el que
encara és millor, en tindrem cada
dia més. Però també en tenim
d'intangibles, d'aquells que no es
veuen o no es perceben a primer cop d'ull, però que conformen
la base i el caràcter d'un poble que té raons per encarar amb
força el futur.

La Policia Local és un servei municipal que depèn directament de l'Alcaldia
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El cos compta amb 26 persones en
plantilla, 18 agents, 5 caporals, 1 sergents, 1 sotsinspector i 1 inspector en
cap. A més, el servei es complementa amb 3 persones encarregades de la
gestió administrativa. En total 29 persones treballen en el compliment de
les garanties de seguretat i convivència dins el municipi.

Aquí en vull destacar quatre, d'aquests intangibles. En primer
lloc, la remarcable consciència col.lectiva de municipi que
mantenim. Això no és sobrer, perquè la manca d'aquesta
qualitat ens portaria a la impersonalitat, i no passa arreu. En
segon lloc, el notable grau d'integració ciutadana, que ens
permet parlar d'un poble obert, acollidor, que posa en valor la
diversitat així com la necessitat de construir plegats, des del
civisme democràtic, un projecte en comú . En tercer lloc, l'alt
nivell d'activitat cívica, que fa que realment siguem un poble
que bull, i això és així perquè hi ha molta gent amb empenta
que ho fa possible. I finalment, la solidaritat. I aquí val la pena
aturar-nos-hi un moment.
A Caldes no ens cal que arribi el Nadal per demostrar que som
un poble generós. Hi ha molts moments al llarg de l'any que
heu i hem demostrat ser capaços de deixar de banda diferències
i aplegar esforços per les causes que ens semblen justes. Un
bon exemple d'això són les moltes entitats calderines de vocació
social que treballen, amb el recolzament de l'Ajuntament, per
ajudar les persones que més ho necessiten i fer un poble més
humà i més just. Tant de bo els dies que vénen, en la mesura
que us sigui possible, seguiu sent generosos amb els vostres
veïns i veïnes i que entre tots fem d'aquest poble no només un
referent en allò que es veu, sinó també en civisme, solidaritat
i justícia.
Us desitjo un Bon Nadal i bones festes a tothom!

Per descomptat, recull en les seves funcions aquestes tasques que formalment
i genèricament els corresponen:
· Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà
· Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà
· Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels
les normatives vigents.
· Exercir de policia judicial.
· Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar
la comissió d'actes delictuosos.
· Col.laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb
els Mossos d'Esquedra en la protecció de les manifestacions.
· Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides
a fer-ho.
· Vigilar els espais públics.
· Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques.
· Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi
ambient i de protecció de l'entorn.
· Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat
viària en el municipi.
· Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els
edificis, les instal.lacions i les dependències d'aquestes corporacions.

Policia Local

de Caldes de Montbui

c. Santa Teresa, 17
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 865 41 41
Correu electrònic:
pl.caldesm@caldesdemontbui.cat

L'Ajuntament treballa en la
culminació d'un Camí Orbital de
Caldes de Montbui, que permeti
fer un recorregut a peu encerclant
tota la trama urbana i que
connecti amb la majoria dels
Camins Escolars, amb els principals
punts d'interès turístic i amb 6
dels parcs urbans.
El projecte suposa la creació d'un
passeig de més d'una hora al llarg
de gairebé 5 km, dividit en trams

de 500 metres senyalitzats amb
un punt indicador i un plànol
descriptiu. El passeig té un
recorregut del 50% per trama
urbana i 50% per sòl natural i
explora els paratges recentment
recuperats a l'entorn de la Riera
de Caldes. La part natural passeja
per les Hortes de Baix, pel passeig
de la Riera, el Torrent del Bugarai
i les vistes de Caldes des del carrer
Garcia Lorca, just abans de creuar
el Torrent del Salze. El Camí acaba
al passeig del Remei amb c. Major,
just per tancar el recorregut amb
les vistes al pont Romànic.
El projecte inclou un seguit
d'actuacions per millorar la vialitat
del cercle que han començat en
els accessos a l'Escola Montbui i
que continuaran en espais com el
Torrent del Bugarai, la zona verda
de Can Rossell, el Torrent Salzer i
carrers de difícil passeig a peu,
com ara Ramon i Cajal.

El Pont Romànic recupera el seu aspecte medieval

Durant el primer trimestre de 2016
quedarà enllestida la restauració
del Pont Romànic i la Muralla
medieval que va començar al
setembre i amb la qual culmina
la recuperació del passeig de la
Riera, des del safareig de la
Portalera fins al nou Pont de Les
Cremades, passant pel Molí de
l'Esclop.
El principal objectiu de l'obra ha
estat recuperar el perfil original
d'aquest pont, del qual se'n coneix
l'existència des del segle XVIII i
sobre el qual descansaven dos
afegits posteriors. El Pont Romànic
va ser el punt d'unió entre el centre
urbà i la zona esportiva i escolar de
Les Cremades.

Amb la construcció del Pont de
Les Cremades (2014), el govern
m u n i c i p a l v a p re n d re e l
compromís de retornar a
l'estructura romànica el seu
aspecte original, un cop va ser
alliberat del trànsit de vehicles.
A més de l'actuació sobre el Pont,
l'obra inclou la recuperació del
tram de Muralla Medieval i del
paviment del passeig que va des
del Pont de Can Rius (tram on es
va fer la darrera actuació) fins al
Pont de Les Cremades.
L'obra ha tingut un cost
582.668,80 (finançats al 50%
entre l'Ajuntament i el Pla de
Barris).
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D'altra banda, la Policia Local treballa amb la premissa que la prevenció és
la inversió en viles pacífiques i amables més eficaç, cosa per la qual destina
gran part dels seus esforços a:
· Detectar conflictes que succeeixen en l'entorn municipal més proper
i generar eines de prevenció dins la vila per anticipar-s'hi.
· Impartir classes d'Educació Viària als infants i joves de 3 a 18 anys
que els ajudin a desenvolupar millor els hàbits sobre seguretat ciutadana
que corresponen a cada edat
· Estructurar la seva plantilla en base a la consolidació de la Policia de
Barri: agents que s'integren en la quotidianitat dels diferents barris del
municipi per tal de garantir la prevenció i la resolució de qüestions que
puguin anar en detriment de la convivència local.
· Insistir i confiar en la col.laboració ciutadana, en tant que principal
referent de la realitat del municipi.

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

A principis d'any comença la remodelació
profunda dels carrers de Font i Boet i Sentmenat

Camina Caldes

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde
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La urbanització dels carrers de Font i Boet i de Sentmenat
serà una de les principals accions de l'Ajuntament de l'any
2016, amb l'objectiu d'acabar amb les deficiències
urbanístiques d'un dels grans eixos de circulació urbana
de Caldes de Montbui
L'Ajuntament preveu iniciar el projecte de reurbanització dels
carrers de Font i Boet i de Sentmenat a principis del 2016, un
cop passada la celebració de Sant Antoni. L'any comença, doncs,
amb l'execució d'un dels projectes pendents més importants per
a la garantia de la vialitat segura i accessible del municipi.
L'obra ha estat dissenyada perseguint dos grans objectius: donar
respostes a les necessitats de via amable de la ciutadania en
general i dels usuaris de la Residència Santa Susanna i de Les
Cases dels Mestres en particular, dos espais que utilitzen persones
grans i persones amb mobilitat reduïda; i assegurar una calçada
en condicions que suporti l'elevat trànsit de Font i Boet, en tant
que eix de distribució dels trànsit nord-sud de Caldes de Montbui.
Un carrer pensat per afavorir el passeig
El carrer es convertirà en una via de plataforma única seguint
l'estètica del tram ja urbanitzat, davant de la residència Santa
Susanna, des de la plaça Església fins al carrer de Sentmenat. I
el projecte s'allargarà a través del carrer Sentmenat (fins a Pi i
Margall).
Font i Boet tindrà un tram central de llambordes per delimitar
el trànsit rodat de la zona de vianants, sense necessitat de voreres
i alçades diferents. També s'instal.laran tres passos de vianants
al llarg de tot el recorregut en obres donant resposta a una
mancança evident que pateix actualment el carrer. Per la seva
banda, el carrer de Sentmenat també inclourà peces centrals de
calçada fetes amb llambordes. Pel que fa a l'arbrat, se substituirà
per una espècie que no entorpeixi, ni embruti el passeig.
Tot plegat es complementarà amb la instal.lació de nou mobiliari
urbà i amb l'eliminació de l'aparcament (que es compensa amb el
projecte del pàrquing al tocar dels horts, també previst per al 2016).
El projecte, que estarà previsiblement acabat abans de l'estiu,
també inclou la renovació dels serveis de enllumenat públic,
aigua, clavegueram, telefonia, gas i subministrament elèctric.
Tot plegat té un cost de licitació de 259.036 : 88% a càrrec de
la Diputació de Barcelona, 12 % a càrrec de l'Ajuntament i sense
aportació directa dels propietaris dels immobles.
Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2015
www.caldesdemontbui.cat
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La Generalitat confirma
l'ampliació del CAP l'any 2016

CatSalut ha confirmat a l'Ajuntament de Caldes de Montbui
que executarà l'ampliació del Centre d'Atenció Primària
Dr. Mirambell durant el 2016 i que les obres començaran
durant el segon semestre de l'any
Aquesta ampliació afecta sobretot a la planta carrer de
l'equipament, on actualment es troben els consultoris. En concret,
s'afegiran 9 sales d'atenció mèdica més que, entre altres coses,
permetran activar el servei d'odontologia, que fins ara s'ha prestat
des de Granollers.
Les obres preveuen convertir tota la planta carrer en l'espai
d'atenció, de manera que la població no haurà de fer servir en
cap moment la planta soterrània (on en l'actualitat es fan
extraccions de sang, rebuda d'urgències i algunes visites, entre
altres). Aquesta planta soterrada es convertirà en espais destinats
a la gestió interna de l'equipament, amb sales de reunions,
despatxos, vestuaris i altres estances per al personal del CAP.
Altres millores resultants de les obres seran la unificació de l'accés
a l'equipament des d'un únic punt (millorant així el servei de
recepció i atenció a l'usuari) i la resolució dels problemes d'excés
de calor que donen les vidrieres actualment.
Pel que fa als exteriors, la mateixa obra contempla la millora dels
espais destinats a l'atenció d'urgències i la seu de les ambulàncies
del Servei d'Emergències Mèdiques.
Segons ha informat CatSalut, les obres conviuran amb el
funcionament habitual del CAP, de manera que el servei no
s'interromprà en cap cas. Les previsions són que el projecte
estigui acabat en uns 18 mesos i que en cada fase s'estableixin
els mecanismes pertinents per fer conviure obres i atenció
minimitzant les molèsties tant com sigui possible.
La Generalitat destinarà a aquesta obra 1,7 milions d'euros.

CV4

Millora de la seguretat a la C59

A principis d'any es posa en marxa
el projecte "Reordenació dels
accessos i millora de la seguretat
viària a la carretera C-59", per a la
millora de la seguretat viària als
accessos al Cementiri Municipal i al
carrer de Bigues i a l'accés al
municipi des de l'entrada nord
(passeig del Remei).
La Generalitat de Catalunya, a través
dels Serveis Territorials, respon a la
petició de la població de Caldes de
Montbui per minimitzar els riscos
en aquests punts de connexió entre
la trama urbana i la carretera amb

una obra que incorpora carrils
d'acceleració i desacceleració en els
punts de connexió. L'obra se suma
a les millores dels accessos als
Saulons i La Font dels Enamorats,
que s'havia fet prèviament.
En concret, a l'alçada del carrer de
Bigues s'instal.larà una illeta per a
les entrades i sortides de vehicles
des de la trama urbana i no es
permetrà creuar la C-59 en sortir
del Cementiri. I al nus nord s'afegirà
un carril central per accedir al
passeig del Remei més un carril
d'incorporació a la C-59 sortint del
municipi.

Una central d'emergències al Parc de Bombers

L'actual Parc de Bombers de Caldes
de Montbui es convertirà en breu
en una Central d'Emergències que
allotjarà el cos de Bombers
Voluntaris i l'equip de Protecció Civil.
Actualment, totes dues entitats
comparteixen solar al carrer Priorat
de la Borda, amb un mòdul
prefabricat que serveix de seu de
Protecció Civil.
A principis de 2016 l'Ajuntament
començarà unes obres de reforma
del Parc amb la finalitat de modificar
la distribució i ampliar la superfície
útil de la primera planta sense haver
d'actuar sobre la volumetria exterior
de l'equipament. Aquests canvis
permetran la convivència dels dos

cossos voluntaris i potenciarà la
col.laboració en les tasques de
seguretat i atenció a la ciutadania
que comparteixen. A més, permetran
adaptar l'espai a normatives vigents
i a les necessitats dels seus usuaris.
En concret es modifica la distribució
de zones existents de la planta baixa:
la sala demissores i accés actual,
passaran a ser un vestuari femení.
I la planta primera inclourà, en forma
d'«U» la resta destances necessàries,
com lhabitació, l'aula i sala d'estar
de Bombers i els serveis, despatx i
sala d'estar de Protecció Civil.
L'actuació té un cost de 99.303,56
i una durada aproximada de sis
mesos.

La Policia Local recupera la celebració del seu Patró

El cos de la Policia Local de Caldes
de Montbui ha recuperat la
tradicional parada policial amb
motiu de la celebració del seu Patró,
Sant Rafel. L'acte va tenir lloc el
diumenge 4 d'octubre a la plaça de
la Font del Lleó, amb la presència
dels professionals que formen
aquest cos local i que van formar
davant l'alcalde, Jordi Solé, i altres
representants del consistori de
Caldes de Montbui. Durant l'acte es
va lliurar una medalla al caporal
Lluís Parellada Rosell, amb motiu
dels 25 anys de servei al cos calderí.
També els van acompanyar

representants de Protecció Civil
Caldes.
La Policia Local va deixar de celebrar
el seu patró l'any 2011 i ara ha
recuperat aquesta tradició. La plaça
de Catalunya havia estat l'escenari
habitual de les parades policials
calderines, però durant els últims
anys l'acte es va convertir en
itinerant i va passar també per la
zona esportiva Bugarai i per la pl.
de la República, amb l'objectiu
d'acostar la Policia Local i enviar un
missatge de proximitat a tots els
barris. Enguany li ha arribat el torn
al Casc Antic.

I sobre Europa, què hi diuen els calderins?

La Comissió Europea lidera la creació
d'escenaris de debat itinerants que
tenen per objectiu acabar amb el
distanciament entre la ciutadania
europea i les seves institucions. Per
això, dijous 28 d'octubre va visitar el
municipi el director de la Comissió
Europea a Barcelona, Ferran
Tarradellas, disposat a copsar els
dubtes, interessos i suggeriments que
Europa desperta entre els calderins.
En una sessió oberta a la ciutadania
i presidida per l'alcalde, Jordi Solé,
Tarradellas va insistir sobre realitats
derivades de la construcció d'Europa
que cal que tinguin presents les
societats dels països comunitaris.

E n t re a l t re s q ü e s t i o n s, e l
representant de la Comissió Europea
a Barcelona ha recordat que el 80%
de les lleis de l'Estat provenen de
directives europees.
Amb aquestes convocatòries, la
Comissió Europea assumeix el repte
de copsar les inquietuds de la
població, els dubtes i les propostes
de futur. En el cas de Caldes de
Montbui, el deute extern, l'acollida
de refugiats, el paper de la UE en el
procés democràtic català i la
distribució de poders entre els països
membres van ser alguns dels temes
tractats a petició dels assistents.
Més informació:
http://ec.europa.eu/barcelona

Homenatges al President Lluís Companys,
75 anys després del seu afusellament

Caldes de Montbui ha fet un doble gest d'homenatge al
President de la Generalitat mort el 15 d'octubre de 1940,
a mans de les autoritats franquistes i fruit d'una sentència
que encara avui resta vigent
En primer lloc, les formacions municipals d'ERC, Som Caldes, CiU
i PSC es van sumar a un acte commemoratiu presidit per l'alcalde,
Jordi Solé, i celebrat la vigília del 15 d'octubre a les places Lluís
Companys i Romà Martí. Les formacions assistents van manifestar
un sentiment comú de rebuig envers l'atemptat contra les
llibertats socials, democràtiques i institucionals que va suposar
el judici i afusellament de Companys.
L'acte va començar a la plaça Romà Martí, on van tenir lloc els
parlaments i l'actuació de la violinista Montserrat Estrada, qui
va interpretar "El cant dels ocells". Tot seguit, escoltats per Policia
Local i Mossos d'Esquadra, les autoritats i la ciutadania van
travessar el carrer Montserrat per fer l'ofrena de flors i espelmes
a la plaça Lluís Companys. Representant les policies, van assistir
l'inspector en cap de la Policia Local, Manel Ruiz i el sotsinspector
Josep Maria Masip i la sergenta Pilar Manzana, de la Comissaria
de Districte de Caldes de Montbui de Mossos d'Esquadra.
En segon lloc, el Ple Ordinari del 29 d'octubre va aprovar una
moció que insta l'Estat espanyol a fer justícia envers la memòria
de Lluís Companys anul.lant la sentència que va portar a
l'afusellament del President. La moció es va aprovar amb els vots
a favor d'ERC, CiU, Som Caldes i PSC i les abstencions d'UPCaldes
i PPC.
Així ha recordat Caldes de Montbui la figura de qui va ser
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, amb
motiu del 75è aniversari del seu afusellament, el 15 d'octubre
de 1940. L'acte és un gest de reivindicació envers l'home que va
declarar la República Catalana des del balcó de l'Ajuntament de
Barcelona i envers l'únic president d'una institució democràtica
que va ser sentenciat a mort i afusellat durant la Segona Guerra
Mundial. També és un reconeixement a la seva lluita per les
llibertats socials, democràtiques i nacionals.
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Restaurada la làpida
homenatge a les víctimes de l'atac carlí

43 voluntaris participen en la
segona edició de LECXIT

7.724  per a la campanya de suport
a refugiats sirians

Aquest novembre, representants del
sector turístic públic i privat
assistents a la Taula de Turisme han
acordat sis actuacions adreçades a
la promoció de Caldes de Montbui
com a destinació turística d'interès.
Les sis accions estaran finançades
amb un pressupost de 15.000 que l'Ajuntament ha posat a
disposició de les prioritats manifestades per la Taula.
La primera acció acordada és la campanya de publicitat als
horaris dels autobusos Sagalés amb cobertura a Osona i als
Vallesos, atès que Caldes de Montbui és un destí d'interès per
al turista de proximitat i d'estades de curta durada. Seran uns
30.000 horaris que inclouran la imatge de la campanya "Em
toques?" i tindrà un cost de 1.452 .
Altres accions seran: la promoció de Caldes en el marc de la
Fira de Nadal (4.500), la Guia d'establiments turístics (2.500
de pressupost municipals + 2.500  de participació del sector
privat), l'elaboració de la llista Top Ten amb els indrets de visita
imprescindible de Caldes de Montbui (2.000), l'organització
de la Ruta del Pinxo durant dos caps de setmana de maig o
juny (2.500) i la promoció de la marca "El poble que bull"
(2.500).
Per a les accions que han quedat fora, com ara la visita de
bloggers especialitzats turisme o formacions per a professionals
del sector, la taula no descarta buscar altres fonts de finançament.

El setembre de 2012 es va
retirar del Cementiri Municipal
una làpida sobre els fets carlins
degradada que va quedar sota
la custòdia de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui. Fruit de la
proposta i el seguiment dels
veïns, Marta Barceló, Joan
Villanueva i Quim Campistron,
la làpida ha estat restaurada per encàrrec del Museu Thermalia i
ha recuperat el lloc que li pertoca en la memòria històrica calderina.
Aquesta peça de marbre va ser construïda l'any 1915 a través de
subscripció popular i, per tant, representa la voluntat del poble de
retre homenatge a les víctimes de l'atac carlí a Caldes de Montbui
el 29 i el 30 de juliol de 1873. Es troba situada en un nínxol de
titularitat municipal i en ella hi figura l'antic escut de la vila i el
text "La villa de Caldas de Montbuy // A los que sucumbieron
heroicamente defendièndola del ataque Carlista en 29 y 30 de
junio de 1878 // R.I.P // Juliol 1915"
El 1873, en plena 3a Guerra Carlina (1872-1876), l'exèrcit liberal
tenia a Caldes de Montbui un destacament d'uns 500 homes, a
més de 180 homes voluntaris armats, que van defensar la vila
durant una cruenta batalla contra els carlins que es va cobrar
centenars de vides. Testimoni d'aquella batalla és la coneguda Casa
de les Trabucades, edifici situat al Raval del Remei.

Lectura i èxit són els dos mots utilitzats per crear la paraula LECXIT,
el nom del programa de voluntariat adreçat a potenciar la
comprensió lectora entre els infants per assegurar l'èxit educatiu.
Enguany s'han organitzat dues edicions del LECXIT, una que va
començar a principis d'any i una altra que ha començat ara
amb la voluntat de seguir durant tot el curs. En total hi participen
43 voluntaris repartits entre les escoles El Calderí, El Farell,
Montbui i Pia. D'aquests voluntaris, 12 són fruit de la resposta
que han donat alumnes de l'Institut Manolo Hugué per apuntarse al programa i ajudar als més petits.
LECXIT és un programa promogut per la Fundació Jaume Bofill,
la Fundació "la Caixa" i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que té per objectiu incrementar l'èxit
educatiu dels infants a través del treball per la millora de la
seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar de
forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de
l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa. A
Caldes s'ha materialitzat gràcies al treball conjunt d'escoles de
primària, AMPAs, Biblioteca de Caldes i Ajuntament, amb la
coordinació del Punt de Voluntariat per tal de fer la crida i les
inscripcions dels voluntaris.
Si esteu interessats en aquest programa us podeu adreçar a la
Secretaria de les escoles o al Punt de Voluntariat
(participacio@caldesdemontbui.cat) Punt de Voluntariat, tel.
93 865 56 56 o 93 115 09 47; Escola El Calderí, tel. 93 866 52
27; Escola El Farell,tel. 93 865 03 73; Escola Montbui, tel. 93
865 08 33; Escola Pia, tel. 93 865 03 33.

L'Ajuntament fa una aportació de
7.724  a la campanya del Fons
Català de Cooperació al
Desenvolupament destinada a
l'atenció de persones refugiades del
conflicte sirià. La donació és una
resposta a la crida feta pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament qui, de manera coordinada amb les institucions
catalanes i la ciutadania, i d'acord amb les necessitats identificades i
peticions realitzades, ha dissenyat cinc eixos d'actuació: assistència
en les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i
gestió de l'acollida acollida a Catalunya i educació per al
desenvolupament i sensibilització (més informació
http://monlocalrefugiats.weebly.com/). L'aportació econòmica aprovada
pel govern és un dels compromisos municipals que es van acordar
durant la Taula de Cooperació local celebrada el passat setembre.
En paral.lel a aquest acord municipal, el municipi s'ha mobilitzat
en altres sentits. En primer lloc, el Ple del passat setembre va
aprovar, amb la unanimitat dels grups, donar suport a les persones
refugiades víctimes dels conflictes armats, com ara la guerra civil
de Síria.
En segon lloc la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans
va acordar la creació d'un grup de treball específic per gestionar una
possible acollida. El grup de treball ha rebut l'encàrrec d'elaborar un
protocol municipal d'acollida de refugiats de guerra i una campanya
de sensibilització sobre el fet adreçada a la ciutadania calderina.

Art de proximitat, a Thermalia

"La càmera d'en Guillem", a la Sala Delger

Així sonen els 40 anys de l'Escola de Música Joan Valls

Ràdio Caldes homenatja a Gato Pérez

El Museu ha obert les
portes de la tercera
edició de la Botiga d'Art,
un espai per a la venda
d'obres d'artistes de
proximitat instal.lat a la
planta baixa.
Durant el curs
2 01 5 / 2 01 6 p o d re u
trobar obres de: Maria Andilla, Carles Azcón Jutglà, Lluís Estopiñan
Canals, Inna Fernàndez, Rosa Ferreres, Antoni Font, Sara Garcia,
Àngels Llop Vidal, Dolors Molina, Raúl Paredes García, Helena
Pielias, Isabel S. Schirmeister, Jose Tostoneone i David Vicente.
Enguany la selecció d'artistes ha estat comissariada per Josep
Lluís Fernández i Marco Fragoso, consumidors habituals de l'art
de Thermalia, amb la col.laboració de la directora del Museu,
Anna Monleón.
La Botiga d'Art de Thermalia és un espai fix on els artistes tenen
la possibilitat de vendre les seves peces de forma senzilla, així
com també d'oferir a la ciutadania, la possibilitat de comprar
art a bon preu durant tot l'any. La botiga és un lloc on es posen
en comú varietat d'artistes, estils i tècniques, sobretot centrades
en pintura i escultura, i amb preus assequibles.
El format de l'espai segueix les tendències dels anomenats
'mercats d'Art' que sovint apareixen a arreu durant l'any.
www.thermalia.cat

La Sala Delger acollia el
passat novembre l'exposició
titulada "La càmera d'en
Guillem", amb imatges
d'espais, festes i esdeveniments del municipi que
han desaparegut i que van
ser retratats pel fotògraf
Guillem Ayora May entre els
anys 80 i 90. La mostra va obrir les portes el 20 de desembre, amb
la presència del mateix Guillem i es va poder visitar fins el 6 de
desembre.
En Guillem va donar el seu fons de fotografies, que inclou 7.800
imatges analògiques i 368 CD de fotografies digitals, fetes entre
dels anys 70 al 2011, a la vila de Caldes de Montbui.
L'exposició compta també amb la presència del capgròs d'en
Guillem, que la vila li va fer l'any 2012 i que custodia la Colla de
Geganters.
L'organització d'aquesta exposició ha anat a càrrec de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui, l'Arxiu Municipal i el Museu Thermalia. Per
dur-la a terme es va crear una comissió tècnica i ciutadana que l'ha
comissariada i que ha comptat amb la participació de Conxi Sánchez,
Joaquim Campistron, Maite Bonora, Montserrat Codina i Jaume
Pieres en representació del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
La comissió es va fer càrrec, entre altres coses, de la digitalització
de 1.000 negatius datats entre 1982 i 2000 per poder fer l'exposició.

L'Escola de Música municipal
comença el recorregut cap als
41 anys deixant en les nostres
oïdes proves irrefutables de la
seva professionalitat com a
centre docent. Alumnes, ex
alumnes i professorat de l'Escola
de Música han dedicat tot el 40è aniversari a la demostració
de la qualitat artística que s'està gestant entre les parets del
centre, situat al Centre Cívic i Cultural.
Les demostracions han tingut lloc durant tot l'any 2015, amb
nou propostes musicals obertes a la ciutadania. L'última cita
va tenir lloc a l'octubre, mes en que va arrencar l'escola l'any
1975, amb l'actuació de l'Orquestra i Cor del 40è aniversari,
amb la participació d'alumnes, ex alumnes, professorat i la Coral
Guisla (coral que va tenir l'escola com a bressol i amb la qual
s'ha mantingut un intens lligam). Aquesta última convocatòria
va tenir lloc a l'Església de Santa Maria, en el context de la
Capvuitada calderina, i va aplegar 90 músics.
El concert cloenda va ser una impressionant demostració de la
qualitat musical que ha assolit el centre i també del fort
arrelament amb la població de Caldes de Montbui que s'ha
consolidat. La trobada va ser un espectacle musical, i també un
espectacle de compromís i estima envers Joan Valls per part
d'alumnes, professors i amics de diferents generacions.
Felicitats, Joan Valls! www.emmjoanvalls.cat

El 18 d'octubre es van complir
25 anys de la mort de Gato
Pérez, un dels referents de la
rumba catalana. Per això, i
amb motiu del 35è aniversari
de Ràdio Caldes, l'emissora
municipal li va fer un
homenatge aquesta figura
singular del panorama musical que va viure els darrers anys de la
seva vida a Caldes de Montbui, on va composar el seu últim disc.
L'acte organitzat per la Ràdio a la Biblioteca, en el marc de la Festa
Major, va comptar amb testimonis de d'honor de la vida del Gato,
com Manel Joseph, cantant de l'Orquestra Plateria que va impulsar
al Gato a fer rumba, Carles Flavià, amic i manager del Gato, Karles
Torra, periodista musical, Jessica Pérez, filla del músic, Oriol Farràs
de FORCAT (Foment de la Rumba Catalana) i Àlex Gómez-Font,
escriptor, expert musical i copromotor de l'homenatge.
I per acompanyar les intervencions, la sala acollia també l'exposició
"Gato Pérez, el poeta de la rumba catalana", dedicada a la figura
i la producció musical de l'artista. Finalment, i per tancar
l'homenatge, el mateix divendres l'envelat de Festa Major va ser
l'escenari d'un concert de l'Orquestra Plateria, amb temes Gato
Pérez i monòlegs de Carles Flavià.
Podeu recuperar el programa Espai 35 dedicat a l'homenatge a
Gato Pérez a www.radiocaldes.cat (Ràdio a la carta). I podeu sentir
Ràdio Caldes en directe al mateix web o al 107.8 FM

Consens en 6 accions de promoció de la vila
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L'Ajuntament firmarà un conveni
de col.laboració amb ProyectoPol

Toni i Pol Molinos, lliuren el dorsal
1 de la Triatló de Banyoles

L'Ajuntament de Caldes de Montbui
ha anunciat la firma d'un conveni de
col . laboració amb ProyectoPol,
segons el qual l'entitat rebrà 1.000 anuals durant 4 anys que
es destinaran a les accions de l'entitat local per lluitar contra
la "hiperglicinemia no cetósica".
Tot plegat va ser anunciat en una roda de premsa a càrrec de
l'alcalde, Jordi Solé, els regidors Isidre Pineda (Solidaritat), Pilar
Aznar (Acció Social) i Núria Carné (Esports), el fundador de
ProyectoPol, Toni Molinos i el secretari de l'entitat, José Luís
Muñoz.
Durant la roda de premsa l'alcalde va recordar que al despatx
d'Alcadia llueix el dorsal 1 que l'organització de la Triatló de
Banyoles va lliurar durant la trentena edició de la prova al seu
fill. Toni Molinos hi va participar amb l'objectiu de donar a
conèixer la malaltia d'en Pol i més tard va donar un original
del dorsal a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en agraïment
pel suport que el municipi està donant al seu projecte.
ProyectoPol és una iniciativa impulsada des de Caldes de
Montbui per donar a conèixer la malaltia de l'infant calderí Pol
Molinos, una encefalopatia molt rara denominada hiperglicinèmia
no cetòsica (NKH-HNC), de la qual l'entitat només té constància
de l'existència de 14 casos a Espanya. ProyectoPol neix per
col.laborar amb la lluita contra la malaltia i aconseguir ajuda
i fons per al seu estudi (http://www.proyectopol.com/).

Dos calderins són membres del
Consell Nacional de la Infància
Jordi Solé, alcalde, i Isidre
P i n e d a , re g i d o r d e
Participació, han volgut
rebre l'Ainara Lama i l'Iker
Fernández, els dos
representats calderins del
Consell Nacional de la
Infància i l'Adolescència,
promogut per la
Generalitat de Catalunya i d'àmbit nacional.
Les autoritats locals han aprofitat la trobada per traslladar als
infants la seva confiança i el seu suport. Per a l'Ajuntament
aquest nomenament és una prova de que el Consell d'Infants
de Caldes de Montbui ajuda a potenciar valors relacionats amb
el compromís, la implicació i la participació dels més joves en
els temes que els afecten i afecten el seu entorn.
L'Ainara Lama, actualment està a 1r de l'ESO i ha estat consellera
del Consell d'Infants durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015.
L'Iker Fernández, actualment està fent 6è i va ser conseller del
Consell d'Infants durant el curs 2014-2015.
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La marca "El poble que bull" a l'OK Lliga

L'alcalde, Jordi Solé, i el president
del CH Caldes, Pere Barrios,
acompanyats per la regidora
d'Esports, Núria Carné, i Jordi
Aragay, membre de la directiva del
Club

Ajuntament i Club d'Hoquei Caldes, han signat un conveni de
col.laboració coincidint amb l'inici de temporada del primer equip
a l'OK Lliga, després de l'històric ascens assolit el passat maig.
Segons l'acord, l'Ajuntament, farà una aportació de 20.000 euros
per a la vigència del conveni, que serà per a la temporada setembre
2015 / agost 2016.
Fruit del conveni i de la voluntat del Club d'aprofitar l'ascens a la
màxima categoria per portar el nom del seu poble arreu, el vestuari
dels jugadors i el camp de joc lluiran la marca "El poble que bull".
D'aquesta manera, el primer equip de l'hoquei calderí serà també
una plataforma de difusió i prestigi de la vila termal.
Des de la temporada 2014/2015, moment en que l'equip va
començar a pujar a categories superiors (Primera Nacional, primer;
i OK Lliga, després) l'Ajuntament ha destinat 71.475,79  per adaptar
el pavelló municipal de Torre Roja a les exigències normatives i
funcionals d'aquestes lligues. Entre altres coses s'han instal.lat
lluminàries leds i un nou sistema de megafonia, s'ha substituït la
tanca perimetral, s'ha afegit un túnel d'accés dels jugadors a la
pista i s'ha possibilitat la retransmissió en streaming dels partits.

Darrers cursos del Pla de Formació per a entitats 2015
Entre novembre i
desembre acaba el Pla de
Formació 2015 adreçat a
entitats del municipi, amb
tres últimes formacions
sobre els efectes de la Llei
de Transparència en les
entitats, Voluntariat i
Creació de Blogs. En total,
entre aquests cursos i els que s'han fet durant tot l'any, el Pla ha
comptat amb 58 hores de formació i 190 inscripcions de persones
associades que han valorat amb notable alt el funcionament del
Pla. Aquestes accions, que tenen per objectiu el foment de
l'associacionisme i el voluntariat, són gratuïtes.
Durant el Pla 2015, les accions s'han concentrat sobretot en donar
resposta a les qüestions que plantejaven les diferents reformes
legislatives que afectaven a les entitats i per això han tingut una
millor acollida per part de la xarxa associativa la sessió formativa
sobre les obligacions fiscals feta el gener (amb 61 assistents de 53
entitats), la sessió de consultoria fiscal (amb 30 assistents a la
sessió del febrer i 19 a la de l'abril), i la sessió informativa també
sobre fiscalitat del març (amb 22 assistents).
L'Ajuntament prepara ja el Pla de formació per a entitats 2016. Si
teniu suggeriments o consultes al respecte, us podeu adreçar a
participacio@caldesdemontbui.cat.

La nostra singularitat, el nostre futur

Caldes de Montbui és un poble amb potencial. De la nostra vila ara se'n parla més, i es coneix més, en bona part perquè mai
havíem cregut tant en tot allò que podem oferir. Som un poble orgullós de tenir l'aigua més calenta i desacomplexat en
explicar-ho. La innovadora proposta que representen els banys termals al renovat Safareig de Santa Esperança n'és el millor
exemple: només durant els mesos de juliol i agost el nostre poble va rebre més de 2.000 visitants per banyar-s'hi, unes dades que superen fins i tot
les expectatives que el govern municipal s'havia marcat. Un altre bon exemple de la importància del termalisme per Caldes n'és el ressò de la seva
llegenda originària, l'Escaldàrium, una festa que explica l'essència del nostre poble termal, amb la fusió del foc i de l'aigua, i que no ens cansarem de
recolzar i promocionar. Aquest relat de poble, basat en la nostra singularitat, comença però amb una feina ben feta a la via pública, als carrers, amb
un municipi net, endreçat i convençut de poder esdevenir una referència del termalisme del sud d'Europa. Creiem en aquest potencial i des del govern
municipal tenim la força per seguir desenvolupant-lo els propers 4 anys, amb l'ajuda de tothom.
Grup Municipal ERC

Un aparcament a les hortes ... Realment cal?!
Des de Som Caldes continua el compromís de portar el carrer a la institució. La força del municipalisme rau en el diàleg honest
entre l'administració i els ciutadans. És per això que no trobem constructiu ni prou rigorós el procés que l'equip de govern ha
engegat per aprovar l'aparcament de les Hortes. A banda del cost (3 milions d'euros o més) en uns moments, encara, d'emergència
social, posem en qüestió la ubicació: les hortes són ara per ara una singularitat ben recuperada que pot quedar reduïda a un
simple sostre vegetal. Impacte ambiental i econòmic ja que el finançament resulta insuficient i amb esquerdes legals prou importants
pel que fa a l'expedient d'implantació del servei. L'equip de govern presenta l'obra obviant aquest punt, que és determinant per saber com funcionarà
el nou espai. Un cop més ERC tira pel dret (i per la dreta) i no aposta pel diàleg amb el poble en una obra de tal envergadura. Des de Som Caldes apostem
i treballarem per aquest diàleg que és el que apodera les persones i el que fa millorar els municipis. Bones festes d'hivern!
Grup Municipal Som Caldes

On són les polítiques actives de promoció econòmica a Caldes?
Sens dubte les prioritats al nostre poble i al país passen, en primer lloc, per atendre les persones en situació de fragilitat. Tot i
que la tendència negativa de l'economia ja s'ha trencat encara hem de posar el focus de les nostres polítiques en reduir al
màxim el percentatge de famílies que es troben amb evidents dificultats per viure dignament. I això significa, més enllà d'assignar
recursos als serveis socials, prioritzar la promoció econòmica de la vila i les polítiques de dinamització comercial, empresarial i
d'ocupació de Caldes; i són justament aquestes mesures que trobem a faltar del govern municipal d'ERC. I mentrestant, en clau
de país, i després d'un 27S que ens ha deixat una majoria independentista al Parlament, seguim lluitant per avançar en l'assoliment d'un estat que
ens permeti gaudir -als catalans i catalanes- de la riquesa que nosaltres mateixos generem. Amb molts reptes per endavant desitgem al poble de Caldes
un feliç Nadal i un engrescador 2016!
Grup Municipal CiU

Per un 2016 amb nous aires ...
Amb el fred, l'hivern i les festes, els i les socialistes de Caldes esperem que un nou canvi d'aires arribi a Caldes, a Catalunya i a
Espanya amb les eleccions del proper 20 de desembre. Un canvi d'aires que ens torni al govern socialista, d'esquerres i progressista
que necessitem per a aconseguir una societat més justa i solidària per a tots i totes, on ningú quedi enrere sense distinció. Treure la
dreta del govern és l'últim gran repte que tenim pendent aquest 2015 i que de ben segur podrem gaudir els propers quatre anys,
però per a fer-lo possible ens cal l'ajuda de tots vosaltres. Estem segurs que entre tots i totes podrem canviar les coses.
No acabarem sense desitjar-vos unes bones festes a tots els calderins i calderines i un bon any 2016! Un any en el que volem desitjar-vos millors
pensions, polítiques socials, educatives, sanitàries, de dependència, d'igualtat...
Grup Municipal PSC - PM

Nadal, valors i política
Ja som un altre cop al Nadal. Un temps que convida a la reflexió, a fer balanç, a estar aprop dels que més estimem i a reconciliar-nos
amb els nostres valors més arrelats. Des d'Units per Caldes volem aprofitar aquestes ratlles per fer reflexió sobre valors i política. El
Nadal no són les llums multicolors que aquests dies il.luminen els nostres carrers; és una actitud interior i personal de cada un de
nosaltres que es transforma en un esperit col.lectiu present per tot arreu. El Nadal ens recorda que no existeix política sense valors i, a la vegada, que
els valors ens porten a fer política. Més que mai, hem de treballar amb diàleg i generositat per fer una societat més justa i amb oportunitats reals per
tothom. Desitgem que l'esperit del Nadal ens ajudi a aconseguir-ho, aixi com també desitgem, de tot cor, que tots els calderins passin en família un
molt BON NADAL i tinguin un FELIÇ ANY 2016.
Grup Municipal Units per Caldes

Desitjos de futur
Apunt de finalitzar l'any 2015 i a prop de encetar un de nou, la dita catalana diu que per Nadal cada ovella al seu corral. Desitgem
un Bon Nadal a tothom, sobre tot a aquells que ni tan sols tenen un "corral" per habitar o pels que per raons diverses aquestes
festes no les podran o no les podrem passar amb tots els nostres éssers més estimats.
Per això també es motiu de fer balanç i parlar del futur. L'any 2015 ha estat un any que per a molts calderins i calderines ha estat molt difícil, entre
tots hem de seguir treballant per a millorar el dia a dia de tots els calderins, cal millorar la imatge d'alguns barris del poble, voreres, carrers, clavegueram...;
cal destinar més recursos per a beques, ajuts; cal una millora de plantejaments de futur amb més rigor, amb més participació ciutadana; cal que
l'administració local estigui realment el servei del ciutadà. Bones festes.
Grup Municipal PP
Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2015
www.caldesdemontbui.cat
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Programa de Nadal

2015/2016

18 de desembre
16.00 h AGRAÏMENT ALS VOLUNTARIS I
ENTITATS COL.LABORADORES
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna
19.00 h FESTA DE NADAL. INAUGURACIÓ
DE LA XI EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Lloc: Sala petita del Casino de Caldes
Org.: Acció Cívica Calderina. Col.labora: Casino de
Caldes.
19 de desembre
10.30 h TALLER DE CONFECCIÓ DE BOLES DE NADAL
Lloc: Plaça de l'església
Org.: AVV Casc Antic
D'11:30 - 12:30 h YOGA EN FAMÍLIA (PARES I FILLS)
Lloc: Yoga Ashram. General Padrós 42
Org.: Yoga Ashram Associació
12.00 h CONCERT DE LA CORAL DEL CENTRE
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Coral del Centre i Fundació Santa Susanna
12.00 h CONCERT DE NADALES D'ARA I SEMPRE,
a càrrec dels grups orquestrals i les corals de
l'EMM Joan Valls
Lloc: Sala gran del Casino de Caldes
Org.: EMM Joan Valls
De 18 a 20 h EL PARE NOEL VISITA CAN VALLS.
Porta la teva carta!
Lloc: Parc Av. Can Valls, 26
Org. : AAVV Can Valls
20.00 h CONCERT AMB ACHILIFUNK SOUND
SYSTEM (Rumba Funk)
Lloc: Cafè del Centre
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Entrades disponibles a taquilla
21.00 h QUINTO DE NADAL
Lloc: Local dels Castellers de Caldes
(c. General Padrós, 35)
Org.: Castellers de Caldes de Montbui
20 de desembre
10.30 h FESTIVAL DE NADAL
Lloc: Pavelló Torre Roja
Org.: Club Patinatge Artístic Caldes de Montbui
12.00 h SESSIÓ DE PUNXADISCS I JAM SESSION
DE BALL SWING
Lloc: Cafè del Centre
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
18.00 h QUINTO DE NADAL
Lloc: Local social (c. Montserrat, 19)
Org.: Penya Blaugrana Calderina
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18.30 h CINEMA AL CENTRE amb la pel.lícula:
The Wizard of Oz / El Mag d'Oz, de Victor Fleming.
1939 (VOSE)
Lloc: Cafè del Centre
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

26 de desembre
De 18.00 h a 19.30 h PESSEBRE VIVENT
Lloc: Església parroquial
Org.: Pessebre Vivent de Caldes de Montbui

18.00 h ESPECTACLE INFANTIL i TROBADA AMB
EL LLIBRETER REIAL. Els nens que li hagin escrit
una carta li podran lliurar personalment.
Lloc, organitza i informació: Biblioteca de Caldes de
Montbui

21 de desembre
15.00 h CANTEM NADALES DE P3 A 6è DE
PRIMÀRIA
Lloc: Sala Polivalent de l'Escola
Organitza: Escola El Calderí

27 de desembre
18.30 h CICLE DE CINEMA HISTÒRIC
CONTEMPORANI amb la pel.lícula: Good Bye,
Lenin!, de Wolfgang Becker. 2003 (VDE)
Lloc: Cafè del Centre
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

5 de gener
10.00 h GIMCANA
Lloc: plaça de Catalunya
Gimcana gratuïta amb els vals que es repartiran a les
botigues associades a la UCIC i a Caldes Centre
Comercial, a canvi de les compres efectuades.
Org: UCIC, Caldes Centre Comercial i Assoc. Bombers
Voluntaris de Caldes de Montbui

17.00 h INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
"TREBALLS D'ART", del Sr. Joan Badia
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna
22 de desembre
18.00 h LABORATORI DE LECTURA.
L'ARMARI DE L'OLÍVIA
Heu fet mai de dissenyadors de moda? Un dels
personatges més famosos dels darrers temps reclama
la nostra creativitat. Ho tenim tot a punt: la cinta
mètrica, les tisores i una gran quantitat de dissenys
i vestits inspiradors. Us atreviu a vestir l'Olívia?
Els Laboratoris de lectura són un tipus d'activitat
familiar que convida a experimentar al voltant de la
lectura. Espais de creació que promouen experiències
especials, afectives i vivencials al voltant dels llibres.
A càrrec de Marta Martí
Públic: famílies amb nens de 4 a 9 anys
Inscripció prèvia a l'Àrea Infantil de la Biblioteca
Org.: Biblioteca de Caldes
23 de desembre
De 17.00 a 20.00 h Taller
NINOT DE NEU I MAQUILLATGE
Lloc: Les Cases dels Mestres
Taller gratuït amb els vals que es repartiran a les
botigues associades a la UCIC i a Caldes Centre
Comercial, a canvi de les compres efectuades.
Org: UCIC i Caldes Centre Comercial
24 de desembre
18.00 h MISSA FAMILIAR DE NADAL
(Missa del pollet)
Lloc: Església parroquial
Org: Parròquia de Santa Maria
25 de desembre
ELS PASTORETS DE JOSEP M. FOLCH I TORRES
Dies: 25, 26 i 27 de desembre
Hora: 18.30 h
Lloc: Casino de Caldes
Preu: infantils 5 . Adults 10  ant. I 12  a taquilla
Org: Grup Escènic Casino del Casino de Caldes
Venda d'entrades numerades a la Papereria M. Dolors,
a la taquilla del Casino i a cultura@casinodecaldes.cat

28 de desembre
De 17.00 a 20.00 h Taller
ELS PERSONATGES DE NADAL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Taller gratuït amb els vals que es repartiran a les botigues
associades a la UCIC i a Caldes Centre Comercial, a canvi
de les compres efectuades.
Org: UCIC i Caldes Centre Comercial
17.00 h ELS PASTORETS, a càrrec del Grup
d'Animació de la Fundació
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna
31 de desembre
De 10.00 a 13.30 h Taller
PREPAREM EL CAP D'ANY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Taller gratuït amb els vals que es repartiran a les botigues
associades a la UCIC i a Caldes Centre Comercial, a canvi
de les compres efectuades.
Org: UCIC i Caldes Centre Comercial
2 de gener
De 10.00 a 13.30 h Taller EL FANALET
Lloc: Les Cases dels Mestres
Taller gratuït amb els vals que es repartiran a les botigues
associades a la UCIC i a Caldes Centre Comercial, a canvi
de les compres efectuades.
Org: UCIC i Caldes Centre Comercial

16.30 h VISITA DE SM ELS REIS DE L'ORIENT
A LA RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA
Lloc: Residència Santa Susanna
Org.: Comissió de Reis
18.30 h CAVALCADA DE SM ELS REIS DE
L'ORIENT
Recorregut: des de la zona del Tint fins a la pl. de la
Font del Lleó
Org.: Comissió de Reis i Ajuntament de Caldes de
Montbui
20.00 h PARLAMENT I REPARTIMENT DE REGALS
ALS INFANTS DE CALDES A CÀRREC DELS REIS
DE L'ORIENT
Lloc: pl. de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis
7 de gener
18.00 h RECOLLIDA DELS REGALS QUE ELS REIS
HAN DEIXAT A LA BIBLIOTECA; els petits poden
anar a recollir els seus regals amb el certificat
reial.
Lloc, organitza i informació: Biblioteca de Caldes de
Montbui

3 de gener
11.30 h VISITA DEL PATGE REIAL
Lloc: Plaça Moreu
Org.: Comissió de Reis
4 de gener
De 17.00 a 20.00 h Taller
CORONA DE REIS I MAQUILLATGE
Lloc: Les Cases dels Mestres
Taller gratuït amb els vals que es repartiran a les botigues
associades a la UCIC i a Caldes Centre Comercial, a canvi
de les compres efectuades.
Org: UCIC i Caldes Centre Comercial
Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2015
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