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Espai Jove El Toc

II Festival Molí de l'Esclop

Divendres 8 de juliol
Sortida a la platja
Divendres 15 de juliol
Sortida Nervi Jove a PortAventura
Divendres 22 de juliol
Sortida a un parc aquàtic
Informació i inscripció a http://eltoc.caldesdemontbui.cat

22 de juliol
ESTÚPIDA ERIKAH: 300 mil.lisegons per crear un record
23 de juliol
SANJOSEX: Festival
29 de juliol
DAVID VERDAGUER: Dos machos verdes fritos
30 de juliol
XARIM ARESTÉ: La Rosada

Bibliomercat

El BiblioMercat es torna a instal.lar al mercat setmanal
de la Vila de Caldes al voltant de la plaça Catalunya.
Un servei per apropar la lectura a la ciutadania i donar a conèixer
l'oferta de serveis d'informació, formació i lleure
de la Biblioteca de Caldes de Montbui.
El serveis que s'ofereixen són:
Informació i assessorament; Consulta i préstec de la col.lecció exposada;
Reserva de documents de la Biblioteca o de la
Xarxa de Biblioteques Municipals.
Calendari 2016:
14, 21 i 28 de juny; 5, 12, 19 i 26 de juliol; 6, 13, 20 i 27 de setembre
Horari: de 9 h a 13 h

Jornades Gastronòmiques de les Cireres
Fins el 8 de juliol
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui i establiments turístics
Consulteu la programació a www.visiteucaldes.cat

Escaldàrium 2016
Dissabte 9 de juliol
Organitza: Ball de Diables
Consulteu la programació a www.escaldarium.com

Viatgeteca: Concurs fotogràfic
T'agradaria que la Biblioteca et regalés una guia de viatge i
un lot de llibres per les teves properes vacances?
Només et cal enviar, abans del 14 de setembre,
fins a 3 fotografies de les teves vacances d'enguany.
Les fotografies es poden enviar:
a bibcaldesm@gmail.com amb l'assumpte: Concurs fotogràfic 2016.
a Facebook , publicant les imatges al mur.
a Twitter , adjuntant les fotografies amb el hashtag #viatgeteca2016.
a l'Instagram, penjant les fotografies amb el hashtag #viatgeteca2016.
Les fotografies seran exposades per mitjans audiovisuals i
digitals a la Biblioteca durant el mes de setembre.
El 10 d'octubre d'enguany s'anunciarà el guanyador.
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Pàg. 5 Caldes recupera el Pont

Romànic, el nou element
estrella del passeig de la Riera

Tercera sessió del grup de treball de la redacció del
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible
Dijous 14 de juliol
18.30 h Les Cases dels Mestres (Aula taller)
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui

Pàg. 8 La Nit de les Idees lliura

15 estatuetes a empreses i
emprenedors locals
Pàg.5 L'Ajuntament

avança
cap a la plena
administració electrònica

Fira de la Botifarra Calderina
Dissabte 16 de juliol
18 h Av. Pi i Margall
Organitza: UCIC

Festes de Barri
Can Valls, 1, 2 i 3 de juliol
Bugarai, 2 de juliol
Can Regassol, 8, 9 i 10 de juliol
Casc Antic, 16 de juliol
Catalunya, 21 i 24 de juliol
Els Saulons, 22 i 23 de juliol
El Farell, 30 i 31 de juliol
Font dels Enamorats, 2, 3 i 4 de setembre
Can Rossell, 10 i 11 de setembre

Book Express Club. Tallers d'Estiu.
Lectura i escriptura creativa
Edat: de 9 a 11 anys.
Aquest estiu, el Tren Book.Express torna a sortir de l'Estació de la Biblioteca
de Caldes per portar els seus viatgers a conèixer històries sorprenents.
Aconsegueix un dels únics 20 bitllets a la Biblioteca.
També podeu reservar trucant per telèfon al 93 862 67 56 o enviant un
correu electrònic a b.caldesm@diba.cat amb l'assumpte: Book.Express 2016.

Informatiu Municipal CasadelaVila

Pàg. 6 El Consell d'Infants
promou una jornada feliç
i solidària

Hora de tots els concerts: 22 h
Lloc: plaça Molí de l'Esclop
Entrades: 3 .
Venda anticipada a Thermalia i abans del concert, a la mateixa plaça

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

www.votv.cat http://votv.xiptv.cat/caldes-de-montbui
107.8FM

Podeu seguir lAjuntament de Caldes de Montbui

Telèfons d'interès
Ajuntament: 93 865 56 56

VALLÈS
ORIENTAL
TELEVISIÓ

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

Un aparcament i una plaça a
tocar del centre històric i comercial
Pàg.
Pàg. 33

Som aquí per solucionar problemes

l'Arxiu Històric Municipal, espai de la memòria

Des de fa temps des del
Govern Municipal
estem intentant
solucionar un
problema que afecta
especialment el centre
del municipi i que té
incidència sobre la
mobilitat i l'activitat
econòmica: la manca
d'oferta pública de places d'aparcament. I malgrat que durant els
darrers dos anys hem ampliat significativament aquesta oferta, el
problema no queda ni de bon tros solucionat, perquè els nous
aparcaments són tots ells provisionals, atès que es troben en
terrenys privats cedits temporalment a l'ajuntament. Per tant, quan
aquests aparcaments deixin de fer la funció que fan, el problema
quedarà agreujat. I és aquí on ens veiem obligats a intervenir. I és
per això que, com us expliquem en aquest Casa de la Vila, farem
un aparcament definitiu de 150 places (un centenar més en una
segona fase) en una ubicació estratègica per a l'activitat comercial,
turística i residencial del centre del municipi: al costat de l'església
de Santa Maria.

L'Arxiu Municipal inclou l'Arxiu Administratiu i l'Arxiu Històric, tot
és el mateix conjunt format per la documentació que crea i rep de
l'Ajuntament a l'hora de desenvolupar les seves funcions.
A l'Arxiu Històric està depositada la documentació creada i rebuda per
l'administració local al llarg dels segles i que rep el nom de fons documental
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
A l'Arxiu Històric també es conserva documentació creada per altres persones
o institucions que tenen una relació directa amb la vila.
Funcions de l'Arxiu Històric
A més de tenir cura dels documents de l'Ajuntament, és una funció dels
arxius vetllar pel patrimoni documental del país. Per això han de donar
l'opció de custodiar documents de persones, famílies, institucions o empreses
amb interès històric per tal d'evitar la seva pèrdua.
També assumeix les funcions de conservació (i, si s'escau, de restauració),
de difusió i accés a la documentació. Un exemple de la voluntat de difondre
el patrimoni calderí per part de l'Arxiu Municipal és la publicació mensual
del "Document del mes", a través de la qual es fa difusió de documents
d'interès, curiosos, originals o bonics i sempre representatius d'un fragment
de la història local.
A l'Arxiu Històric, així com a l'Administratiu, es pot rebre assessorament,
consultar la documentació i obtenir reproduccions de la mateixa, amb
limitacions únicament en els casos que ho dicti la llei (que en el cas de
documentació de més de 100 anys és gairebé inexistent).

A un grup de persones del municipi aquest projecte -que fa gairebé
tres anys que s'està treballant i que era una proposta destacada
del nostre programa electoral- no els sembla bé i han creat una
plataforma per oposar-s'hi. Però després d'assistir, a petició seva,
als debats que han organitzat, i d'escoltar els seus arguments (i
també algun improperi) als darrers plens hem de dir que no ens
han convençut. Del que sí que estem convençuts, en canvi, és de
la necessitat i de la legitimitat de l'actuació. I si les hortes en
aquests moments, i mercès a les actuacions que s'hi han fet als
darrers mesos, opten a dos premis de prestigi internacional en
l'àmbit de l'espai públic i el paisatgisme, és perquè també tenim
molt clara la necessitat de posar en valor aquest entorn.

Les obres del nou aparcament i de
la plaça que s'ubicaran al costat de
l'església començaran aquest hivern
després que el passat mes de maig
el Ple aprovés l'expedient de
contractació per a la primera fase
del projecte. El cost previst de
licitació és de 2.988.063,27, dels
quals la meitat l'assumeix el Pla de
Barris de la Generalitat de Catalunya
i la resta, per la qual ja es disposa
del finançament, l'Ajuntament de
Caldes de Montbui. En el mateix Ple
també es va designar la comissió
d'estudi que ha de debatre i valorar
quin ha de ser el model d'ús i gestió
d'aparcament públic de Caldes de
Montbui, tant del nou com dels ja
existents. Aquesta comissió està
formada per una representació de
tots els grups municipals així com
personal tècnic de l'Ajuntament.
Amb aquestes actuacions, el govern
té per objectiu solucionar una
demanda molt important
d'aparcament, insuficientment
coberta en l'actualitat, endreçar

l'oferta existent i crear un model
eficient i adequat a les necessitats
del municipi i a l'activitat turística
i comercial del centre urbà.
L'aparcament en dues fases
El projecte inclou, d'una banda, un
aparcament de 150 places en dues
plantes semi-soterrades situades en
la línia de les hortes que va de
l'aparcament provisional darrere la
residència Santa Susanna fins al
carrer Marquès. D'altra banda,
dibuixa també un aparcament sota
la plataforma que actualment acull
el pàrquing del Sindicat. Aquesta
serà la segona fase de construcció,
a hores d'ara sense data, que oferirà
99 places més.
En total, un cop acabades les dues
fases, serà un aparcament de 249
que donarà servei al centre comercial
i turístic de la vila.
Està previst que les obres de la
primera fase tinguin una durada de
18 mesos.

L'espai lliure
El nou pàrquing formarà part d'un
escenari on conflueixen multitud
d'elements patrimonials i
paisatgístics identitaris de Caldes de
Montbui. El projecte ha tingut
especial cura de la seva màxima
integració en aquest context. Així,
la plataforma que resseguirà el
marge entre el carrer de Raval
Canyelles i les hortes i que alhora
serà la coberta de l'aparcament, serà
un passeig amb hortes singulars
dissenyades simulant les quadrícules
que delimiten els horts, amb
vegetació ornamental i productes
de cultiu. D'altra banda, el projecte
del nou aparcament públic permetrà
eliminar l'aparcament en superfície
que hi ha al costat de l'església de
Santa Maria, de manera que en
aquest nou espai lliure de vehicles
es podrà gaudir d'una nova plaça
pública tova. La ciutadania per tant
guanyarà un nou espai de lleure
amb bancs, vegetació i jocs infantils,
per gaudir-ne al vell mig de la vila.

Reconeixement europeu al projecte de reg de les hortes

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde
Horaris
Arxiu Administratiu
Horari: dilluns i dimarts de 9 a 14 h; i
dijous i divendres de 10 a 14 h.
Arxiu Històric
Horari: dimecres de 10 a 13 h i
dijous de 15.45 a 19.45 h
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Un aparcament i una nova plaça a les portes del casc antic

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

Arxiu Administratiu
Plaça de la Font del Lleó, 11

Arxiu Històric

Carrer de Santa Teresa, 3 - 5
Telèfon: 93 865 56 56
Correu electrònic:
arxiu@caldesdemontbui.cat

El projecte de reactivació del sistema de reg basat en la recuperació del patrimoni de l'aigua termal a
les hortes, dissenyat per Cíclica (Marta Serra i Elena Albareda) i CAVAArquitectes (Jordi Calbetó) i
impulsat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui suma dues mencions especials en el món de l'arquitectura
i la millora d'espais públics.
En primer lloc, l'edició oberta dels FAD 2016 l'ha seleccionat entre els 416 projectes que opten a ser
guardonats amb aquest prestigiós certamen del món de l'arquitectura. El projecte calderí competeix
en la categoria Ciutat i Paisatge amb 39 propostes més de les quals sis han estat seleccionades, quatre
són finalistes i una es convertirà en la premiada. Els Premis FAD celebren enguany la 58a edició, l'àmbit
és la península Ibèrica amb les illes.
En segon lloc, el projecte és un dels 25 finalistes del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2016, al qual optaven 276 candidatures. Les 25 obres estan
localitzades en 13 països i 23 ciutats. El Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà és un certamen biennal convocat per set institucions europees per
reconèixer i difondre tota mena d'obres de creació, recuperació o millora d'espais públics a les ciutats europees.
foto: Adrià Goula

Certament l'estructura d'aquest aparcament tindrà una afectació
sobre una petita part de les hortes de baix, concretament 296
metres quadrats més enllà de la zona que ja estava prevista al
planejament com de vial i zona verda. Tanmateix, aquest aparcament
ha estat dissenyat per integrar-se perfectament en el seu entorn
patrimonial i paisatgístic, per generar un passeig verd i un mirador
singular cap a l'espai de la riera, i per possibilitar un nou espai
públic i de lleure en forma de plaça on ara hi ha l'aparcament en
superfície del sindicat. A banda del seu emplaçament estratègic,
la solució constructiva d'aquest aparcament fa que sigui de llarg
la més econòmica de les opcions plantejades, un factor que els
gestors de la cosa pública hem de tenir sempre en compte.

és notícia

serveis municipals

editorial

Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2016
www.caldesdemontbui.cat
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Millora dels aparcaments al nucli urbà i a La Borda

Entre març i abril s'han posat en marxa
tres noves zones d'aparcament per
facilitar les entrades i sortides de les
escoles Montbui i Pia i l'estacionament
del Polígon Industrial La Borda.
L'Ajuntament ha promogut l'adequació
de dos terrenys privats d'ús públic
provisional per convertir-los en zones
d'aparcament properes als centres
escolars i d'un terreny públic del polígon.
Al nucli urbà, l'obertura d'aquests
espais augmenta la seguretat a
l'entorn de les escoles i evita
l'aglomeració de vehicles aparcats de
manera irregular durant les hores
d'entrada i sortida dels alumnes. El
primer va ser una acció inclosa dins
la campanya d'asfaltat que s'ha estat

Seguiment de la campanya d'asfaltat

fent entre gener i març i va aprofitar
un solar del carrer Dr. Fleming. El
segon és una acció aïllada propiciada
per l'existència d'un solar en desús a
la cantonada del carrer Pare Poch
amb avinguda Fontcuberta.
Al polígon, l'aparcament resol una
demanda dels usuaris de les naus en
una zona on les condicions actuals
no ofereixen gaires alternatives al
vehicle privat per arribar-hi. En paral.lel,
l'Ajuntament persegueix una solució
per als vianants que vulguin arribar a
La Borada creuant la C59.
Les tres actuacions sumen 200
places més d'aparcament: 80 a
l'Escola Montbui, 20 a l'Escola Pia i
100 al polígon industrial La Borda.

Recta final de les obres de Font i Boet

Entre gener i març l'Ajuntament va
reprendre la campanya d'asfaltat
corresponent a l'any 2015, que va quedar
interrompuda a causa d'un incompliment
de les obligacions de l'empresa que va
guanyar la licitació.
La campanya 2015 ha acabat amb l'asfaltat
de 18.984,14 metres quadrats licitats per
325.000  (en el moment de rescindir el
contracte van quedar pendents d'execució
13.354 m2). Les actuacions s'han centrat
a: Can Valls, on s'han resolt la meitat de
les formacions del formigó que suposaven
un perill per a la seguretat viària (la segona
fase es farà aquest estiu); Nucli urbà, amb
actuacions a Lluís Companys, a l'avinguda

Fontcuberta, al carrer Alfons Solà, al carrer
Salvador Espriu, al carrer Santa Teresa i al
carrer Avel.li Xalabarder, als trams més
malmesos de Pi i Margall i als accessos de
l'Escola Montbui; La Font dels Enamorats,
on va quedar pendent l'arranjament de
sis punts concrets; i al Farell, que s'ha
actuat sobre 975 m2 de paviment de la
urbanització que actualment vulneren la
seguretat viària a causa del mal estat.
L'Ajuntament prepara tot seguit les accions
d'asfaltat de 2016, que començaran
després de l'estiu. Per a la millora de l'espai
públic, recordeu també que podeu fer
servir la plataforma virtual http://
viapublica.caldesdemontbui.cat/.

El Parc de Bombers de Caldes de Montbui
és ara una Central d'Emergències que
allotja el cos de Bombers Voluntaris i
l'equip de Protecció Civil. Al maig van
acabar les obres que permeten a Protecció
Civil deixar el mòdul prefabricat on estava
allotjada i compartir espai amb Bombers.
Les obres de reforma del Parc van
començar el 9 de març 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 permeten la
convivència dels dos cossos voluntaris
i potencia la col . laboració en les
tasques de seguretat i atenció a la
ciutadania que comparteixen. A més,

permeten adaptar l'espai a normatives
vigents i a les necessitats dels seus
usuaris i allotjar activitats fins ara
impensables, com trobades formatives
o xerrades relacionades amb el sector.
En concret s'ha modificat la distribució
de zones existents de la planta baixa:
la sala d'emissores i accés actual,
passen a ser un vestuari femení. I la
planta primera inclou, en forma d'"U"
la resta d'estances necessàries, com
el dormitori, la cuina, l'aula i sala
d'estar de Bombers i els serveis,
despatx i sala d'estar de Protecció
Civil. També s'ha instal.lat una barra
de sortida en cas d'emergències.
L'actuació ha tingut un cost de
99.303,56 .

Administració 24 hores, set dies a la setmana

foto: Eusebi Gutiérrez ARQUIMES

Acaben les obres a la C59

Caldes de Montbui estrena la Central d'Emergències

El projecte d'urbanització dels carrers
de Font i Boet i Sentmenat acabarà,
segons les previsions, aquest agost.
Les obres van començar el març
passat, però els terminis es van veure
afectats a causa dels dies de pluja i
de l'endarreriment que va provocar
l'enfonsament inesperat d'una
claveguera del Torrent Marqués i les
conseqüents tasques de reparació.
La Diputació de Barcelona, per la seva
banda, va prorrogar els terminis de
justificació de la subvenció destinada
a cobrir el 88% del cost del projecte.
Per la resta, el projecte va comptar
amb reunions quinzenals de la
comissió formada per Ajuntament
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i veïns interessats en el seguiment
del projecte. Amb aquesta comissió
es van decisions com l'arbrat definitiu
del carrer Font i Boet o les accions
per facilitar les entrades i sortides del
principal pàrquing privat que hi ha
en el carrer.
Font i Boet s'ha convertit 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'allarga a
través del carrer Sentmenat (fins a
Pi i Margall) i, en general, busca la
confortabilitat, la seguretat i la
convivència de vianants i conductors.

Al tancament d'aquesta edició del
Casa de la Vila estaven a punt
d'acabar les obres a l'accés a Caldes
de Montbui pel carrer de Bigues, des
de la C59.
Les obres fetes entre gener i juny de
2016 corresponen al projecte de
"Reordenació dels accessos i millora
de la seguretat viària a la carretera
C-59" i afecten les entrades nord
(passeig del Remei) i centre (c. Bigues)
al nucli urbà.
La Generalitat de Catalunya, a través
dels Serveis Territorials, va contestar
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.
L'actuació proposada inicialment a
l'alçada del carrer Bigues va ser
modificada, a petició de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui, per tal que
els vehicles que circulen en sentit
nord puguin accedir al municipi des
d'aquest punt. En paral . lel,
Ajuntament i Generalitat estan
treballant en una execució definitiva
d'aquest projecte que permeti el gir
cap al carrer Bigues també si es
circula en direcció sud.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui
ha fet el primer gran pas per a la
implementació de l'administració
electrònica a través de la convocatòria
del concurs per a la contractació d'un
programari de gestió i seguiment de
l'expedient electrònic, licitat per valor
de 58.000 més IVA.
Aquesta eina és el primer pas essencial
per al compliment de les lleis 11/2007,
de 22 de juny, d'Accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics i 39/2015,
de 1 d'octubre, del Procedimient
A d m i n i s t ra t i u C o m ú d e l e s
Administracions Públiques, que
regulen el dret de la ciutadania a
relacionar-se amb les administracions
públiques a través de les TIC, eliminant
el paper i oferint una alternativa a la

tramitació presencial.
A la pràctica, l'eina ha de permetre,
de manera progressiva, que veïns i
veïnes de Caldes de Montbui puguin
realitzar les mateixes tramitacions des
de casa que actualment fan adreçantse a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania
i establir una oficina virtual oberta
24 hores, set dies a la setmana.
A més, assegura als usuaris la
possibilitat de seguir el recorregut
dels expedients a través de la carpeta
ciutadana, garanteix la simplificació
dels tràmits, aporta solucions
automatitzades per al compliment de
la Llei de Transparència, elimina el
paper i permet l'interoperabilitat
efectiva amb altres administracions
públiques.

El Pont Romànic de Caldes de Montbui reneix

El pont medieval que històricament ha unit la vila amb l'altre
costat de la riera recupera el seu aspecte original i esdevé
un punt de màxim interès en el recorregut patrimonial calderí
El 22 d'abril l'Ajuntament va inaugurar la recuperació del Pont
Romànic, una obra que ha embellit el recorregut turístic, natural i
patrimonial a l'entorn de la Riera de Caldes.
Centenars de persones van compartir l'esdeveniment i el pont es va
convertir en l'escenari d'una actuació de la Coral de grau mig de
l'Escola Municipal de Música Joan Valls i d'un concert de l'arpista
de prestigi europeu Anna Maria E. Albors. A les autoritats calderines
les va acompanyar el Secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la
Generalitat de Catalunya, Carles Sala.
La redescoberta d'aquest punt patrimonial arriba després de dècades
d'estar amagat sobre una plataforma moderna i funcional (afegida
durant els anys 1980 i 1984 per al pas de vehicles) però gens
respectuosa amb l'estètica original del pont. Per això, la fi de les
obres ha estat rebuda amb expectació i el Pont s'ha convertit en
una parada imprescindible per a turistes i en un espai de passeig
habitual per a molts calderins.
El projecte "Restauració del Pont Romànic i la Muralla Medieval i
integració turística i patrimonial del passeig de la Riera" se suma
a l'esforç municipal (i del Govern de la Generalitat en tant que
projecte cofinançat per la Llei de Barris) per endreçar i recuperar la
llera de la Riera de Caldes, des del safareig de la Portalera fins al
nou Pont de Les Cremades.
Pont medieval
Al juny, l'Ajuntament va rebre els resultats de la prova de carboni
14 fet pel departament de Cristal.lografia i Mineralogia de la
Universitat de Barcelona, segons els quals es confirma l'origen
medieval del Pont Romànic de Caldes de Montbui. L'anàlisi cronològica
de dues mostres de morter del pont donen una data aproximada,
el 1440, tot i que el marge d'error pot fer oscil.lar entre 1360 i 1520.

Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2016
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Segona edició del Gran Dictat del Futbol Sala,
el concurs en què guanya la llengua

L'Oficina de Català del CPNL,
conjuntament amb l'Ajuntament,
va tornar a organitzar aquesta
activitat el passat 18 de maig, a Les
Cases dels Mestres. En el concurs
estaven convocats 196 alumnes dels
cursos de 5è de primària del municipi
que van treballar el vocabulari del
futbol sala amb diferents activitats

a les escoles per poder participar a
la gran prova final: el II Gran Dictat
del Futbol Sala, que es concursa amb
proves d'El gran dictat de TV3, però
amb vocabulari d'aquest esport,
extret del lèxic Cinc contra cinc que
elaborà l'Oficina de Català i edità
l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

El Nervi Jove tria 11 accions

El Pla Estratègic Horitzó 2025 passa a l'acció

La fase de reflexió del Pla Estratègic
iniciat l'any 2014 va acabar el passat
abril amb unes 30 accions
prioritzades damunt la taula. El debat
de priorització l'han fet els grups de
treball ciutadans i tècnics creats per
al desplegament del projecte Horitzó
2025. Les accions prioritzades seran
treballades durant aquest mandat a
través dels següents àmbits:
Ciutats Amigues de la Gent Gran: projecte
que organitza un procés de participació
ciutadana i debat sobre l'amabilitat de
Caldes amb la seva gent gran.
Procés participatiu de la nova zona
termal: comença al setembre per definir

el futur de la zona termal Les Cremades.
Procés participatiu projecte educatiu
de poble: una altra proposta del govern
municipal i que es vol consensuar amb
els agents implicats el projecte educatiu
de Caldes de Montbui.
Ocupació i empresa: les tres primeres
accions prioritzades per la MEI per
treballar de manera col.laborativa es
portaran a un nou espai de treball i
participació que l'Ajuntament
promourà durant el mandat.
Si esteu interessats en incorporar-vos
al projecte, sempre podeu contactar
amb participacio@caldesde
montbui.cat.

Caldes, ciutat amiga de la gent gran

La Via del Pintxo triomfa

Caldes va estrenar al maig la primera
Via del Pintxo de la vila termal, una
acció coorganitzada i proposada per
la Taula de Turisme (en la confecció
dels pressupostos participatius de
turisme) i per l'entitat Mexcla't.
El concurs de pintxos entre
establiments del municipi va tenir
lloc del 25 de maig al 2 de juliol i hi
van participar 25 restauradors.
L'acollida per part de la ciutadania va
ser tan entusiasta que en moltes
ocasions i en molts establiments es
van esgotar els productes abans de
satisfer tota la demanda i es van servir
més de 12.000 pintxos.
La Via del Pintxo 2016 se suma a
altres accions a les quals es destinen
15.000 euros del pressupost municipal
que tenen per objectiu la promoció

" Mur de records (200) 632 punts
" Sortida a Port Aventura (600) 582 punts
" Classes de guitarra (inicial) (600) 576 punts
" Escenari jove de Festa Major (400) 574 punts
" Banc del temps (600) 560 punts
" Sortida a esquiar pel febrer de 2017 (600) 466 punts
" Parc de Barres (600) 426 punts
" Escenari amb micros i rap (600) 422 punts
" Anem al teatre (600) 416 punts
" Sortida paint-ball (500) 414 punts
" Classes de cant (600) 400 punts
Més informació a http://eltoc.caldesdemontbui.cat
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A partir d'ara, l'Ajuntament treballa
en l'edició del Top 10 (deu punts
d'interès que no et pots perdre), la
Guia de Restaurants i l'edició dels
Pressupostos participatius de turisme
2016.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui
s'ha adherit al programa "Ciutats
amigues de la gent gran", impulsat per
l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) a favor de la salut i el benestar
de les persones grans. Té com a principal
objectiu l'envelliment actiu en el marc
d'una xarxa mundial de ciutats.
La proposta esdevé una oportunitat
per treballar conjuntament en el marc
d'una xarxa mundial d'experiències,
contactes i complicitats unides per
assolir els objectius marcats i que es
materialitza en la Xarxa Mundial de
Ciutats Amigues promoguda per
l'OMS.
Alhora, es concreta en l'entorn
municipal amb la col.laboració de la
Diputació de Barcelona i la Fundació
Santa Susanna i a través d'un procés
de participació ciutadana i d'escolta

activa a la gent gran i agents
implicats.
El projecte estableix un calendari
d'actuacions de 5 anys: durant el
primer i segon any es farà la
planificació; del tercer al cinquè any
es farà la implementació i el
seguiment; i a final del 5è any es
farà l'avaluació del progrés.
Per materialitzar el procés de
participació, el passat juny ja es va
convocar la primera sessió de la
Comissió Ciutadana i els assistents
van entrar en contacte amb el
projecte gràcies a les intervencions
de l'Ajuntament (Pilar Aznar), la
Fundació (Assumpció Ros), l'Àrea
d'Atenció a les Persones de la
Diputació (Mercè Pérez) i els
consultors que estan redactant la
diagnosi (Tac Tic Consultors).

Si voleu organitzar una activitat
amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya i sortir al programa que
edita l'Ajuntament envieu un mail
a alcaldia@caldesdemontbui.cat o
truqueu al tel. 93 862 70 27 abans

El Consell d'Infants fa realitat la jornada lúdica, esportiva i
solidària "Comparteix la teva felicitat" i aconsegueix que
l'Ajuntament faci una donació de més de 4.000  als infants
refugiats sirians
El Camp de Futbol va acollir el gran èxit de l'edició 2015/2016 del
Consell d'Infants, la jornada lúdica, esportiva i solidària que han
anomenat "Comparteix la teva felicitat".
Els infants van organitzar una trobada d'infants de 5è i 6è de totes
les escoles amb activitats divertides per promoure la relació i la
bona entesa entre alumnes. Alhora, per cada participant l'Ajuntament
va sumar 10  al donatiu que farà als infants sirians refugiats a
través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La felicitat
dels nens i les nenes calderines s'ha convertit, doncs, en una ajuda
i una reivindicació perquè els infants sirians s'acostin a la situació
de normalitat i justícia que mereixen.
En total van participar 412 infants. L'èxit de participació i
d'organització general de la jornada va ser possible també a la
implicació de les escoles El Calderí, El Farell, Montbui i Pia. Els centres
van ser cabdals a l'hora de potenciar la participació dels escolars i
també a l'hora de dinamitzar 11 de les 21 proves de la jornada.
El funcionament de les proves
Els participants de la jornada "Comparteix la teva felicitat" van
formar 41 equips de 10 infants cada un, on es barrejaven alumnes
de les quatre escoles.
Els grups van passar 21 proves, algunes d'aigua, i era obligatòria la
participació de tots els components. Les proves estaven dinamitzades
per professors de les escoles i monitors de la jornada. Totes les
juguesques estaven orientades a la pràctica esportiva i la demostració
d'habilitats i estaven basades en el treball en equip i en la diversió.
Consellers 15/16
Laura Hernández González, Mar Hernández González, Manel Nàjera
Rocabayera, David Serrano Martín, Abel Budi Mosquera, Roger
Fernández Rubio, Aleix Fernández Herreros, Nora Mateu Pérez, Anaïs
Birling Torrent, Aina Casas Lumbreras, Laura Menéndez Pérez, Oriol
Bonilla Álvarez, Dafne Rivas Alba, Nicolás de León, Marc Boluda
Molina, Marc Vázquez Tenorio, Noelia Trujillo León i Ainara Cabrales
Costuera.

foto: Joaquim Dasquens

Així les propostes amb més puntuació i que es realitzaran l'any 2016 són:

I també es va celebrar la trobada de
bloguers gastronòmics vinguts d'arreu
de Catalunya, el passat 4 de juny, que
va generar un trànsit intens d'elogis
als atractius turístics, patrimonials i
culinaris de la vila termal a través de
les xarxes socials.

Participa en la celebració de l'11 de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya

Els més de 40 joves assistents a l'Assemblea oberta del Nervi Jove 2016 del
passat divendres 1 d'abril a l'Espai Can Rius van aprovar les 11 propostes de
les 19 inicials que es realitzaran amb els 6.000 euros de pressupost participatiu
que l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha destinat a projectes de joventut.
Totes les propostes d'activitats presentades es van votar, en primer lloc, per
consens amb grups informals que es van organitzar dins de la mateixa
assemblea i que atorgaven de 10 a 150 punts per proposta i, en segon lloc,
de manera individual tenien un màxim de 10 punts per votar l'activitat que
més els agradés.

turística de Caldes de Montbui. Entre
elles es troba la campanya de
publicitat als horaris dels autobusos
Sagalés amb cobertura a Osona i als
Vallesos que incorpora la imatge de
la campanya "Em toques" a uns
30.000 horaris.

412 infants de Caldes de Montbui
comparteixen la seva felicitat

del 15 de juliol. Si voleu fer ofrenes
florals, ho podeu fer saber fins el 8
de setembre. Tot allò que vulgueu
aportar serà recollit i inclòs en el
programa d'activitats que tindran
lloc a l'entorn de la Diada.
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2016
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La "Nit de les idees, nit de les empreses" 2016
rep 24 projectes i lliura 15 estatuetes

9 empreses o idees d'empresa reben premi durant la celebració
de la Nit de les idees calderines celebrada a l'abril. Durant
l'acte també es va fer el reconeixement de 6 empreses
centenàries
La "Nit de les iddes, nit de les empreses", que va néixer l'any 2014,
és un reconeixement i una acció de suport envers la creativitat i la
innovació del teixit empresarial del territori. Per això, premia les
idees i la creativitat dels més joves, la generació de noves idees
empresarials, el desenvolupament de noves activitats empresarials
sorgides en l'àmbit local i la trajectòria i el dinamisme de les empreses
calderines.
PREMIS DE LA II NIT DE LES IDEES. NIT DE LES EMPRESES
Millor idea de negoci jove
Guanyadora: Berta Vidiella i Pujol
Finalistes amb diploma: Ariadna Blasi i Bueno; Berta Soley Masats;
Jordi Font Rodríguez; Jordi Llauradó Costa; Mónica Tejerina Beltran
Millor idea emprenedora
Guanyador: Francesc Pulido Luque
Accèssit: Marc Coello Pratdesava
Millor iniciativa empresarial innovadora
Guanyador: Frontera Tècnica, SL
Accèssit: Novacadèmia Serveis Formatius, SL
Millor iniciativa empresarial tradicional
Guanyador: La Caverna de Voltir
Accèssit: Farmàcia Ortopèdia Neus
Millor projecte d'intraprenedoria o corporate venturing
Guanyador: Gourmand and Guiard SL
Accèssit: Creus Cal.lígraf, SL
Reconeixements - empreses centenàries
Balneari Termes Victòria
Embotits Pedragosa
Farmàcia Codina
Jaume Cortada Masclans
Pastes Sanmartí
Riera Perruquers

VI edició de la Nit de l'Esport 2016

El proper 16 de setembre se celebrarà
a Caldes de Montbui l'esdeveniment
bianual que reconeix els mèrits
esportius de persones i entitats de
la vila durant els anys 2015 i 2016,
conegut com la Nit de l'Esport. L'acte
es farà a les 20 h al Balneari Termes
Victòria.
Per aquesta sisena edició de la festa
que l'Ajuntament dedica al món de
l'esport calderí es proposen diferents
vies a través de les quals recollir les
candidatures a rebre els guardons i
el reconeixement popular:
En primer lloc, es recolliran les

En segon lloc, les que proposen les
entitats esportives. I, en tercer lloc,
les presentades per la ciutadania que
passaran per un procés de votació
popular i que decidirà l'obtenció del
Guardó especial de la Nit de l'Esport.
A la fotografia: guardonats de la Nit
de l'Esport de l'any 2014

L'Escola Municipal de Música Joan Valls
amplia l'oferta formativa

ANGLÈS. Nivell Anglès 1: els dilluns
i els dimecres de 15.45 h a 17.15h;
Nivell Anglès 2: els dilluns i els
dimecres de 17.30 h a 19 h; Nivell
Anglès 3: els dilluns i els dimecres de
19.15 h a 20.45 h; Oral 3: els dimarts
de 19.15 h a 20.45 h; Oral 3: els dijous
de 17.30 h a 19 h. Els nivells A1, A2
i A2.2 segons MECR
INFORMÀTICA. Informàtica 1: els
dimarts de 9.30 h a 11 h; Informàtica
1: els dijous de 9.30 h a 11 h; NEO
informàtica: els dimecres d'11 h a
12.30 h; Informàtica 2: els dilluns i
els dimecres de 17.30 h a 19 h;
Informàtica 3: els dimarts i els dijous
de 17.30 h a 19 h
PARLEM EN CATALÀ. Acollida 1:
els dimarts de 9.30 h a 11 h; Acollida
2: els dilluns i els dimecres de 9.30 h

a 11 h; Acollida 2: els dilluns de 19.15
h a 20.45 h. Nivells A1 i A2 segons
MECR
FORMACIÓ INSTRUMENTAL.
Lectura, escriptura i càlcul
(manteniment): de dilluns a dijous de
9.30 h a11 h; Lectura, escriptura i
càlcul 1: de dilluns i dimecres de 19.15
h a 20.45 h; Lectura, escriptura i càlcul
2: de dilluns a dijous de 19.15 h a
20.45 h; Taller de català: els dimarts
de 9.15 h a 20.45 h; Taller de Català:
els dimecres de 17.30 h a 19 h
PREPARACIÓ PER A PROVES
LLIURES. Prova d'accés a CFGM i
GES: els dilluns, els dimecres, de 15.45
h a 19 h i els dimarts i dijous de 15.45
h a 21 h
Escola d'Adults El Roure Gros. 93 115
10 66-eadults@caldesdemontbui.cat

L'Ajuntament estrena una línia d'ajuts
per a esportistes individuals

El centre incorpora millores
importants de cara al curs 2016/2017,
com la Música per a nadons, que
obre les portes del centre a infants
des de 6 mesos fins a 3 anys. El curs
oferirà un trimestre dedicat a la
franja d'edat de 6 mesos a un any,
un altre a la d'1 a 2 anys i un darrer
a la franja d'edat de 2 a 3 anys. Amb
aquesta novetat, Joan Valls ja té lloc
per a tota la població, sigui quina
sigui l'edat.
Un altra millora és l'ampliació d'una
hora més de les classes de bateria
que l'escola demana des de fa tres
cursos perquè la demanda és sempre
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candidatures que faci la Comissió de
la Nit de l'Esport, formada per
representants de les seccions
esportives de mitjans locals i
comarcals i per la regidoria d'Esports
de l'Ajuntament.

Oferta formativa de l'Escola d'adults El Roure Gros

superior a l'oferta actual.
Finalment, l'altra gran novetat del
nou curs, serà la introducció de l'aula
de Guitarrada, una assignatura per
aprendre a rascar i fer acords amb
la guitarra, fugint de l'ensenyament
clàssic.
Per això i per a tota la oferta
formativa de qualitat que s'imparteix,
el centre compta amb una quinzena
de professionals. Veieu més a
www.emmjoanvalls.cat
Contacte: de dilluns a dijous de 17:30
a 20 h. C. Buenos Aires 16-18. Tel.
93 865 49 77 - centrecivic
@caldesdemontbui.cat

L'Ajuntament ha engegat enguany
un projecte de suport a esportistes
individuals calderins que participen
en competicions esportives oficials i
d'àmbit nacional, estatal o superior
que té el doble objectiu de donar
suport a les seves trajectòries i
convertir-los en "ambaixadors de
l'esport de Caldes de Montbui".
Per això, la convocatòria de
Subvencions 2016/2017 va incorporar
beques de fins 500 que aquests
esportistes podran destinar a la
millora del seu rendiment esportiu
alhora que participen en la promoció
i el prestigi de la vila termal portant
la imatge de Caldes a les
competicions.
La línia d'ajuts exigeix als candidats

que acreditin haver nascut a Caldes
de Montbui o constar al cens des de
fa mínim 4 anys, ser major d'edat,
tenir llicència federativa vigent, no
estar inhabilitat ni sancionat i no
tenir llicències ni contractes
professionals.

El Taller d'Art crea una exposició
gegant amb motiu del 35è aniversari

Les dues sales d'exposicions temporals municipals, la del Museu
Thermalia i la Delger, es van omplir al maig amb més de 500 obres
dels 180 alumnes infants i adults del Taller d'Art Municipal Manolo
Hugué, amb motiu del 35è aniversari de l'escola d'arts plàstiques
calderina.
El dia de la inauguració, a més, els alumnes de 12 a 16 anys van
dibuixar un recorregut entre les dues sales a través de cadires
intervingudes i sabates pintades d'or que unia l'exposició dels adults
amb la dels infants. La mostra es va dir "Taller d'Art 35 anys. Perquè
ensenyar art?" i es va poder visitar fins mitjans de juny.
En paral.lel a la inauguració de l'exposició el Taller d'Art Municipal
Manolo Hugué va presentar un breu documental sobre l'espai. El
vídeo explica què s'hi fa actualment en aquest referent comarcal
entre els espais de creació i educació artística i bressol de molts
artistes calderins de renom que van fer les seves primeres passes
a les aules del Taller.
I també va presentar el nou web www.tallerdartmanolohugue.cat,
que modernitza l'estètica i actualitza els continguts de l'antic web
i utilitza un nou domini per a una millor identificació entre el web
i el Taller.
Contacte
Centre Cívic i Cultural de Caldes
c/ Buenos Aires, 16-18
De dilluns a dijous
de 17:30 a 21.30 h.
telèfon: 93 865 49 77
tallerdart@caldesdemontbui.cat
www.tallerdartmanolohugue.cat

I, per l'obtenció de la beca es
comprometen a difondre els valors
implícits en l'esport i a identificar la
col.laboració de l'Ajuntament en tota
la producció gràfica i audiovisual que
generin.
Aquesta línia d'ajuts se suma a la
convocatòria anual de Subvencions
per a entitats locals en l'àmbit
cultural, esportiu, juvenil, educatiu i
de participació ciutadana.
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2016
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Seguim sumant feina

Redescobreix el Museu Delger

Bernat Puigdollers,
acompanyat del fill de
l'artista, Albert Badia,
l'alcalde, Jordi Solé, i el
regidor de Patrimoni, Isidre
Pineda, va ser l'encarregat
d'obrir l'agenda de
propostes a l'entorn de l'Any
Badia.
Per commemorar els 100
anys del naixement de
Sebastià Badia, escultor i
pintor calderí, deixeble de Manolo Hugué, el Museu Thermalia va
organitzar una conferència a càrrec de l'historiador i crític d'art,
Bernat Puigdollers, que va comptar també amb els familiars més
propers de l'artista i amb els membres de la Comissió Sebastià Badia.
Puigdollers va fer un recorregut extens a través de l'obra més
destacada, més reconeguda i més popular de deixeble de Manolo
Hugué, com ara el Crist davant la creu que es troba a l'Església
arxiprestal de Castelló d'Empúries (Girona) o el Retaule de l'Església
de Sant Esteve, a Granollers (Barcelona). El ponent va fer un perfil
del calderí fidel a allò que la majoria recorda d'ell: l'esperit senzill,
contundent i lliure amb que es va expressar a través de la seva
obra i de la tota la seva vida.
D'altra banda, el Museu Thermalia treballa en altres accions que
també s'emmarcaran en la celebració del centenari, amb la
col.laboració de la Comissió i de la família del Fill predilecte de
Caldes de Montbui Sebastià Badia.

La Nit dels Museus (21 de
maig) proposada pel
Museu Thermalia va
convertir el Museu Delger
en un escenari de
manifestacions artístiques
diferents amb un resultat
gratament sorprenent
tant per als que coneixien
l'espai, com per als que
no.
D'una banda, el mateix personal que ofereix les visites guiades amb
col.laboradors de diferents àmbits van reestrenar les visites teatralitzades
a la casa setcentista anomenades "Pel forat del pany". L'equip va fer
algunes modificacions respecte la mateixa proposta feta a l'octubre,
afegint un personatge i perfeccionant encara més aquesta història
d'amor, drama i intriga que es respira entre les parets de la casa. Unes
100 persones van poder fer les visites teatralitzades.
D'altra banda, la veu d'Esther Condal va omplir el pati de la casa Delger,
recentment reformat. La cantant de jazz calderina va ser la persona
ideal per acompanyar una vetllada a la llums de les espelmes en aquest
cel obert que uneix la Sala Delger i el Museu Delger. Hi van assistir
unes 90 persones, aproximadament l'aforament màxim de l'espai que
va servir d'escenari.
Prèviament, el Museu havia tingut exposat un recull d'obres fetes per
artistes visuals inspirat en la casa Delger i titulada "Mirades al Museu
Delger". Més informació: www.thermalia.cat

Thermalia produeix un documental sobre Mas Manolo

La presidenta del Parlament, a Caldes pel Taca'm

El Museu Thermalia
(www.thermalia.cat), amb
Plans Films i el suport de la
Diputació de Barcelona, està
produint un documental
sobre el Mas Manolo. La
narració està sent
construïda a través de les
experiències de testimonis
directes i indirectes de la vida de Manolo Hugué, la Totote i la Rosa
al Mas. El documental s'estrenarà aquest hivern i passarà a ser la
nova producció de la sala de projeccions del Museu, de manera
que esdevingui un contingut estable de l'oferta artística de Thermalia.
Aquest material permetrà al món conèixer el paper que va jugar
la casa calderina en el moviment artístic català de la primera meitat
del segle XX. El Mas Manolo havia rebut visites d'artistes de renom
com els pintors Javier i José Vilató (nebots de Picasso) i els ceramistes
vallesans Antoni Cumella, creador de la Medalla del Parlament de
Catalunya i artista de reconeixement mundial, i Llorenç Artigues,
qui havia treballat amb el geni Miró.
El documental s'estrenarà aquest hivern i passarà a ser la nova
producció de la sala de projeccions del Museu, de manera que
esdevingui un contingut estable de l'oferta artística de Thermalia.
Si sabeu d'altres testimonis contacteu amb thermalia@
caldesdemontbui.cat - 93 865 41 40.
A la fotografia: moment de l'entrevista al Joanet, fill del ceramista
Llorenç Artigas, a la Fundació Llorenç Artigas de Gallifa.
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Caldes celebra l'Any Badia

L'alcalde, Jordi Solé, el
regidor de Cultura, Isidre
Pineda, i altres autoritats
locals, van rebre dissabte 21
de maig la presidenta del
Parlament de Catalunya,
Carme Forcadell, i el diputat
de Cultura de la Diputació
de Barcelona, Juanjo
Puigcorbé, a l'Ajuntament

de Caldes de Montbui.
La presidenta i el diputat van signar el Llibre d'Honor del consistori i
les autoritats van intercanviar presents institucionals. Parlament i la
Diputació van rebre dues obres d'art d'artistes calderines, un gravat
de Rosa Permanyer i una peça de ceràmica de Dolors Molina,
respectivament. L'alcalde va rebre, per la seva banda, la Medalla del
Parlament.
Les autoritats es van trobar a Caldes de Montbui amb motiu del
lliurament dels Premis Taca'm, que organitza el Centre. Ateneu
Democràtic i Progressista des de fa 28 anys. L'acte va tenir lloc en el
marc de la celebració dels 150 anys de l'entitat calderina.
Forcadell i Puigcorbé van visitar l'antic teatre dels Corredossos de Baix
acompanyats pel president, Jaume Pieres, i altres membres de la junta
del Centre. L'entitat va posar al dia a les autoritats sobre el procés de
rehabilitació de l'edifici que té per objectiu recuperar el teatre i retornar
el TACA'M al seu escenari original. El recorregut va acabar a Can Rius,
on les mateixes autoritats van presidir la cloenda del TACA'M 2016.

Fa un any que els calderins ens vàreu tornar a dipositar molt majoritàriament la confiança a les urnes i, agraïts com estem,
encara mantenim intacta la il.lusió del primer dia: treballant amb projectes nous, participant en les activitats on ens sol.liciten
les entitats i intentant aportar solucions davant les peticions ciutadanes. Així doncs, l'esforç i la tenacitat amb què intentem
dur a terme la nostra tasca és indubtable. No tot són flors i violes, governar i prendre decisions no és fàcil, però intentem sempre assessorar-nos amb
els millors professionals i utilitzar el sentit comú. Acceptem que hi hagi disparitat de criteris i d'idees, només faltaria, però el que és a voltes decebedor és veure
com sistemàticament alguns només posen pals a les rodes. Restar, en comptes de sumar; destruir en comptes de construir, criticar en comptes de fer.
Les paraules i les mentides se les endú el vent, els fets quedaran per sempre. El pont de Les Cremades, el pont romànic, la nova central d'emergències,
les ajudes socials, culturals, esportives... Mentre altres "parlen" nosaltres seguirem "fent" per ser, mica en mica, el millor poble del nou país.
Moltes gràcies per les vostres mostres de suport per continuar endavant amb la nostra obra.
Grup Municipal ERC

Un any a l'oposició
Ara ha fet un any que la candidatura municipalista Som Caldes va obtenir dues regidores al ple de l'Ajuntament. Ara farà 12
mesos que ocupem aquestes cadires, amb l'objectiu de treballar en un projecte col.lectiu que aglutini les forces d'esquerres
anticapitalistes. L'entusiasme es manté com el primer dia, malgrat no ens haguem trobat amb un govern proper, facilitador ni
conciliador. Però nosaltres seguirem treballant en la nostra línia, amb un discurs polític coherent i transformador. I tampoc sense
oblidar aquelles lluites ciutadanes organitzades i mobilitzades. Darrerament la Plataforma Salvem les Hortes ha estat molt present
als plens, i aquest projecte d'obra està generant un debat interessant i enriquidor. Animem a tothom a participar-hi, equip de govern inclòs.
En relació a la nostra manera de fer política, seguirem apostant per una política que sàpiga escoltar, que no sigui llunyana a les necessitats reals de
la ciutadania i que sàpiga transmetre de forma clara i entenedora per tothom.
Grup Municipal Som Caldes

Apostem per un aparcament ben dimensionat i en el marc d'una política global de mobilitat
La manca de places d'aparcament al centre de la vila és una realitat detectada i assumida per bona part de la població i, en
aquesta línia, cal donar-hi una resposta, però proporcionada i global. Per això, creiem que cal dissenyar una política municipal
de mobilitat integral a tot el municipi que defineixi els espais d'aparcament definitius, el tipus i cost d'estacionament, els circuits
de mobilitat més eficients, etc. Alhora, és necessari dimensionar correctament el projecte d'aparcament proposat pel govern
municipal a les hortes i adaptar-lo el millor possible als hàbits de mobilitat tant dels calderins com dels visitants que rebem com
a municipi turístic. Entenem que el debat ha d'anar més enllà d'un sí o un no a la construcció d'un aparcament; cal debatre sobre quines polítiques
públiques implementem per tal de dibuixar una solució efectiva i sostenible que ajudi a superar amb èxit el dèficit actual.
Grup Municipal CiU

Pel poble i ... amb el poble?

Caldes sempre ha estat un poble de forta tradició associativa i en el que ràpidament veïns i veïnes fem pinya per tota mena de
motius. Els darrers mesos diferents qüestions han unit la ciutadania de nou, ja sigui en defensa de l'educació pública a Caldes, per la
reobertura de les urgències nocturnes del nostre CAP o en contra del futur pàrquing de les Hortes de Baix. Aquests moviments
tenen un fil conductor molt clar: que el més important de la nostra vila són les seves persones. I és que està molt bé fer coses pel
nostre poble (i aquesta és la funció del govern a l'Ajuntament) però cal tindre més en compte els seus veïns i veïnes a l'hora de
prendre decisions. Per això cal que fomentem la participació de calderins i calderines en certes decisions del consistori per aconseguir majors consensos
i per a poder sentir el poble més de tots i totes.
Grup Municipal PSC - PM

Primer any de mandat
Sembla que fos ahir, però ja portem un any de mandat des de les darreres eleccions municipals. Sens dubte ha estat un any políticament
intens tant a la política municipal com a d'altres àmbits. A Caldes podríem definir aquest primer any com monocrom ja que solament
s'està parlant del pàrquing, oblidant-nos d'altres debats que han de ser mes constructius per la nostra vila. A la vegada ha estat l'any de la
desconnexió, la desconnexió del nostre Alcalde respecte del dia a dia de la vila, la desconnexió de l'equip de govern entre els seus membres, la desconnexió
entre el govern i la oposició (per altra banda ja habitual) i per últim, la desconnexió de l'equip de govern amb els ciutadans posada de manifest als Plens.
És necessari la definició del model de poble que volem, amb més participació, amb debats oberts i per què no dir-ho? amb una dependència menor dels
informes que tot ho justifiquen. Esperem que s'inici una nova etapa que ens permeti treballar a tots plegats pel bé del nostre municipi. Bon estiu!!!
Grup Municipal Units per Caldes

Intolerable!!!
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat la denúncia que va interposar l'Ajuntament contra l'empresa SERXAR,SAU, adjudicatària
de les obres del barri de Can Maspons, i també contra l'enginyer director de l'obra, Sr. Joan Magriñá, donant així per tancat el debat
obert per part del govern posant en dubte la manca d'execució d'algunes actuacions del projecte.
Una auditoria, dirigida per l'Ajuntament, indicava una diferència de 274.000  a favor dels comptes municipals. No cal parlar de la situació intolerable
d'incerteses, malentesos, i preocupacions transmeses pel govern als veïns de Can Maspons els darrers anys, per irresponsabilitats polítiques d'un govern
que es compromet a fer auditories i la realitat és ben diferent. Ens preguntem perquè no s'han realitzat auditories també de les obres del Remei, edifici
Can Rius, Pont de les Cremades, Font i Boet, Pont Romànic Algun dia sabrem el motiu d'aquesta persecució.
Grup Municipal PP
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2016
www.caldesdemontbui.cat
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