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CASA

de la Vila

I N F O R M AT I U M U N I C I PA L D E C A L D E S D E M O N T B U I

Últim any del Pla de
sanejament del
pressupost municipal
pàg. 7

El projecte de millora
d’enllumenat comença
per dotze carrers de
Caldes

Thermalia acull
l’exposició sobre l’aigua
termal única a l’Estat
L’obertura de la mostra “L’efervescència balneària” forma part dels projectes
del Pla de foment turístic que s’estan concretant aquest primer trimestre de
l’any. Altres són l’embelliment de les entrades a Caldes, la millora de la senyalització turística i dels safareigs d’aigua termal i la substitució de la tanca de
les Termes Romanes. Aquestes actuacions tenen com a objectiu revalorar el fet
diferencial que té la vila: el recurs molt preuat de l’aigua termal.

pàgs. 4 i 5
El Ple de febrer va aprovar el pressupost municipal per a l’any
2007, l’últim del Pla de sanejament que l’Ajuntament va iniciar
l’any 2005 i que ha suposat un període de constrenyiment
important en la despesa local.
Per compaginar el sanejament de l’economia de l’Ajuntament
amb la persecució dels objectius que aquest s’ha proposat és
imprescindible haver determinat les prioritats de la vila.
L’Ajuntament va determinar que, en paral·lel amb el Pla de sanejament, era el moment de prioritzar la millora dels espais públics
existents i la consolidació dels serveis a les persones també existents. El pressupost de l’any 2007 torna a ser una declaració d’intencions en aquest sentit. I la
informació que us fem arribar en aquesta edició de l’informatiu Casa de la Vila
torna a ser una relació d’accions fetes també en aquest sentit.
Montserrat Domènech i Borrull
Alcaldessa

pàg. 2

Acaba la primera fase
de recuperació del
torrent del Bugarai
pàg. 2

Alumnes de 5è i 6è de
primària formen el
Consell d’Infants
pàg. 3

L’Ajuntament obre una
Oficina d’Informació al
Consumidor
pàg. 3
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Millora de l’enllumenat a Caldes
Durant els mesos de febrer i març s’està executant el
projecte de millora de part de l’enllumenat públic de Caldes de Montbui. Aquesta primera fase afecta a dotze
dels carrers que necessiten una actuació prioritària,
segons l’estudi fet per l’Ajuntament.
Els carrers inclosos en aquesta fase del projecte són:
c. del Bisbe Soler, c. de Sant Damià, c. de Ramon i Cajal,
c. de Pau Cuscó, c. de Salvador Espriu, c. de l’Estació, c.
de Llorenç Artigues c. de Santa Eulàlia, c. de Gregori
Montserrat, c. de Raval Canyelles, c. del Molí i c. del Sol.

Restauració de la documentació
històrica calderina

Acaba la primera fase de la
recuperació del Torrent del Bugarai
Aquesta setmana ha acabat la primera fase
del projecte de recuperació paisatgística del
torrent del Bugarai, en la qual s’han assentat les
bases per convertir el tram que va del carrer de
M. Aurèlia Capmany a l’avinguda de Fontcuberta
en un passeig endreçat i integrat en la trama
urbana. La segona fase, s’encarregarà dels
detalls estètics.

Avancen les obres de la piscina
Operaris modificant l’enllumenat

El parc del Bugarai, tancat
per reformes
Dins el Pla de millora de tots els parcs i places del
municipi s’inclou aquesta reforma del parc del Bugarai
que, a més de les millores habituals, incorpora un espai
lúdic per a gent gran, novetat al municipi.
El parc estarà tancat al voltant de tres mesos, temps
que es dedicarà a la redistribució d’espais, la instal·lació
de nou mobiliari urbà i del regatge gota a gota, la reforma de l’enllumenat públic, la reparació dels jocs existents i la incorporació de jocs nous, la millora de l’enjardinament i de les entrades i la col·locació de l’espai lúdic
per a gent gran.

Tot i la complexitat de l’obra, la construcció de la zona
esportiva les Cremades avança al ritme previst per tal
d’obrir aquest estiu. Destaca d’aquestes últimes setmanes l’arribada de les peces per a la construcció de la
coberta mòbil que taparà les piscines a l’hivern i es retirarà a l’estiu. Aquest sistema de coberta mòbil és un dels
elements del nou complex que permetrà l’estalvi energètic, perquè està pensat per aprofitar al màxim l’energia
solar. Paral·lelament a la instal·lació de la coberta es
construeixen els vasos de les dues piscines que tindrà el
complex.

LA CASA DE LA VILA

Després de dos mesos de col·laboració entre l’Ajuntament i les escoles de primària de la vila, el passat
gener va quedar constituït el Consell Municipal d’infants
de Caldes de Montbui.
14 infants de 5è i 6è de primària representaran els
seus companys en aquest òrgan de participació ciutadana creat per acostar la veu dels més petits a l’evolució
política i social del poble en el qual viuen.

L’Ajuntament creu una empresa pública de promoció de l’habitatge
Els cinc grups municipals representats a l’Ajuntament
han treballat per la creació del Servei Públic Municipal
d’Habitatge que s’encarregarà de gestionar els terrenys
per a habitatge de promoció municipal que resulten del
desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística munici-

pal (POUM).
L’Ajuntament gestionarà el servei directament a través
d’una empresa municipal que tindrà per objecte la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció
pública i social d’habitatges.

Aquest març, Ajuntament i Cooperativa 70 obriran l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMIC), gràcies
a un conveni de col·laboració que han signat ambdues
parts. Aquest nou servei estarà ubicat a la seu de la Cooperativa, al carrer Font i Boet, 7. L’atenció a la ciutadania
es farà a través d’una tècnica de consum, amb el suport
d’un assessor jurídic.

La Deixalleria de Caldes de
Montbui ha rebut 50.000 entrades
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La vila ja té un Consell d’Infants

Dins el projecte de recuperació de la documentació històrica calderina més malmesa, enguany l’Arxiu
Municipal proposa la restauració dels llibres del Padró
Municipal dels anys 1920, 1924 i 1930 i cinc llibres
del Clavari del segle XVI. De la documentació restaurada fins ara destaca, per a la seva rellevància històrica, un pergamí datat a Nàpols l’11 de juny de 1445,
un segon pergamí amb data de 12 de juliol de 1606
i el llibre del Padró Municipal de l’any 1887.

Obertura de l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor

Obres a la nova piscina municipal

El Parc del Bugarai

Nens i nenes a la sala de Plens

Les instal·lacions van obrir el maig de l’any 1998 i va
tancar el primer any amb 1.308 entrades. La utilització
de l’equipament ha anat creixent i ara ja fa dos anys que
supera les 8.000 entrades anuals.

Josep Conejos deixa el
càrrec de regidor
El regidor Josep Conejos ha presentat la seva
dimissió per motius professionals. Conejos ha estat
al capdavant de les regidories de Joventut i Educació d’ençà que es va formalitzar el pacte de govern
entre PSC i CiU l’any 2003. A proposta de la federació de CiU, pren el relleu la següent persona de la
llista, Helena Poch.
Montserrat Domènech i Josep M. Ibars, president de
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2007, ANY D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES
DEL PLA DE FOMENT TURÍSTIC
LES TERMES, LES ENTRADES DE CALDES, THERMALIA I ELS SAFAREIGS DE
L’AIGUA TERMAL SÓN ELS PRINCIPALS ESCENARIS OBJECTE DE LES MILLORES
INTRODUÏDES PEL PLA
L’any 2007 s’estan materialitzant els projectes de millora de la vila turística
que preveu el Pla de foment turístic de Caldes de Montbui. El pla és fruit d’un
acord entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, que subvenciona el 60%
de totes les actuacions. Aquest projecte global d’actuació està orientat a la
revitalització del termalisme con un dels sectors estratègics del desenvolupament turístic, econòmic i social del municipi
Una exposició única a l’Estat
sobre termalisme
Thermalia ha inaugurat al febrer “L’efervescència balneària”, mostra que culmina les exposicions permanents
del museu i que està dedicada a la interpretació de l’aigua termal. El fet de convertir el museu en un espai més
d’interpretació de l’aigua termal era un dels objectius del
Pla de foment, i aquesta funció la compleix l’exposició
recentment oberta. La vila es converteix en el primer
escenari de l’Estat amb una exposició d’aquest tipus, on
s’explica absolutament tot sobre l’aigua termal.

Importants donacions a l’exposició
de Thermalia
L’exposició compta amb donacions molt importants
de calderins com Raïmundo Garcia, Joan Poble i Ramon
de Sans, a més de materials de laboratori centenaris
d’anàlisi de l’aigua, a càrrec dels Laboratoris OliverRodés de Barcelona. Tot plegat dóna a la mostra un valor
històric insòlit que converteix Thermalia en un espai únic
a Espanya.
4
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Al gener, el Safareig de la Canaleta es va convertir en
un centre d’interpretació de l’aigua termal. Al llarg del
2007, ho farà també el Safareig de la Portalera. Aquest
altre propòsit del Pla de foment turístic consisteix a donar
als safareigs un valor afegit al que ja tenen en ser únics
a l’Estat perquè encara s’omplen d’aigua termal i perquè
encara s’utilitzen per rentar roba.

I a més a més...

La rotonda de l’entrada est
El Pla preveu l’embelliment de les quatre entrades de Caldes
i aquest any s’executarà el projecte de l’entrada est (la rotonda
de Granollers). La vila donarà la benvinguda des d’aquest punt
amb una rotonda amb escultura ideada per l’artista local Montse Gonzalo i l’arquitecte Jordi Ivern. La rotonda es convertirà en
un símbol sobre la història i l’evolució de Caldes coronada amb
una escultura de marbre. Tal com mostra la imatge, el conjunt
tindrà forma d’espiral que farà un recorregut al llarg de la història del municipi: amb la terra roja que identifica els ibers, la
llamborda que identifica els romans, l’asfalt que identifica l’època actual i l’escultura de marbre de Carrara que representa el
futur.

Els safareigs, centres d’interpretació
de l’aigua termal

Sebastià Badia fa una
nova donació a Thermalia

Substitució de la tanca de les
Termes Romanes
Entre març i abril es tirarà endavant aquest projecte pensat per dignificar les Termes Romanes fent una tanca nova,
de vidre, i retirant la tanca de ferro, actualment molt malmesa. La tanca actual data de l’última gran reforma feta al
monument l’any 1956.
El projecte preveu també eliminar les barreres arquitectòniques que actualment dificulten l’accés a les termes a les
persones amb mobilitat reduïda. El que es pot veure a la
fotografia és una simulació.

Millores en la senyalització
Un altre projecte del Pla, que es va acabar
d’executar el febrer, és la renovació de la senyalització turística que organitza el trànsit dins
la vila i la instal·lació de monòlits, a les entrades de Caldes, que saluden i acomiaden la
gent que entra i surt, i de plafons amb el plànol
de serveis indicant els punts d’interès als pàrquings de la població.

El pintor, escultor i artista molt
lligat a la vida de Manolo Hugué a
Caldes, Sebastià Badia, ha donat
al museu l’obra “Manolo al seu llit
de mort”. Aquesta peça és un
dibuix sobre paper de l’any 1945,
fet en motiu de la mort de l’escultor. Aquesta és la cinquena donació que Sebastià Badia fa a Thermalia. Cal recordar que l’octubre
de 2005 Badia va fer una de les
cessions més preuades del
Museu, “L’harmonia”.

Consorci de Viles Termals
de Catalunya
Caldes ha liderat la creació del Consorci de
Viles Termals de Catalunya, entitat que, a càrrec
dels municipis que la integren, vetllarà per la promoció del termalisme català. El consorci neix amb
nou viles adherides (Caldes de Montbui, el Vendrell, Tona, Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de
Malavella, la Garriga, Sant Hilari Sacalm i Santa
Coloma de Farners) i tindrà la seu a Caldes de
Montbui. Catalunya tira endavant aquesta experiència pionera en l’Estat en un moment de gran
atenció i revaloració del turisme termal, rural i de
qualitat.
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Els grups municipals opinen......
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Aquest número del Casa de la Vila, és el darrer d’aquesta legislatura i per tant, un bon moment per fer balanç des
del Partit Socialista de Catalunya de la tasca feta pel nostre Grup
Municipal, per els regidors i regidores socialistes encapçalats per
la nostra alcaldessa, la Montserrat.
4 anys marcats per un gran pacte de govern i per un tarannà
de govern de voler sumar opinions i conèixer les propostes dels
grups de l’oposició per prendre les decisions amb el màxim consens.
4 anys on s’ha prioritzat els serveis que s’adrecen a les persones, sobretot en serveis socials: telealarmes, servei d’atenció a domicili, centre de dia, gimnàstica, reducció en el rebut
de les escombraries... també en esports: gespa del camp de
futbol, nova piscina ... en salut pública, fent possible que en
la propera legislatura s’ampliï i es dupliquin els serveis d’atenció

sanitària i un llarg etcètera que no ens cap en aquest escrit.
4 anys on s’han arreglat totes les petites places de la vila,
on es va inaugurar la plaça de la República, on s’han asfaltat
carrers, s’han posat llums noves, s’ha fet el carrer Major, s’han
arreglat els parcs de l’Estació, de l’Ametller, el Torrent del Bugarai. S’han aprovats ordenances per facilitar i fer complir les normes de civisme en els espais públics...
4 anys on s’ha treballat de valent i han dotat al municipi
d’una nova escola bressol municipal, de l’ampliació de l’escola
Montbui, amb una nova escola, el Calderí, on el Museu s’ha
dotat d’una exposició única en el nostre país i on s’han deixat a
punt molts projectes que s’iniciaran en els propers dies. Per tot
això, el PSC dona les gràcies al Grup Municipal Socialista i els
encoratja a seguir millorant el nostre poble.
PSC-PM de Caldes de Montbui

Benvolgudes calderines i calderins, per tercera vegada a la història política democràtica Convergència i Unió ha format part del govern municipal de Caldes de Montbui.
En aquesta ocasió ho ha fet des de les limitacions que comporta trobar-se en minoria dins el govern i sense l’alcaldia, però
amb un esperit de responsabilitat i humilitat alhora, factors que
han permès a la nostra vila tenir quatre anys d’estabilitat, respondre a demandes essencials, fer realitat projectes molt
importants i posar les bases dels reptes que li espera al nostre
poble.
La legislatura arriba a la seva fi, arriben les valoracions, arriben els resultats; doncs bé, CiU ha complert amb els dos objectius que s’havia plantejat en entrar al govern. Primer, treballar

amb serietat i unitat dins l’equip de govern per tal de donar
força i seguretat al govern municipal. I segon, complir amb l’estil de CiU, és a dir, un estil d’equip treballador i dialogant, compromès amb cada calderí i calderina, i complint amb la major
part dels compromisos presos en el darrer programa electoral.
Calderines i calderins, a Convergència i Unió tenim una
sèrie de persones amb molta il·lusió per millorar el poble, amb
la disponibilitat d’assumir responsabilitats i amb el sentiment
calderí que fa falta, però també, amb la capacitat i preparació
suficient percomençar a projectar Caldes de Montbui cap allà
on es mereix, cap a una posició preferent i de referència dins el
territori català.
Grup Municipal de Convergència i Unió.

Cal tenir les prioritats clares. En política municipal, on
el que compta és sobretot la bona gestió dels serveis, prioritzar correctament les polítiques i les inversions és, senzillament,
essencial. És el que marca la diferència entre un bon i un mal
govern. L’actual govern municipal té una manera curiosa de
prioritzar, i en els pressupostos d'enguany en tenim un exemple
més. Està previst destinar 161.000 € de les arques públiques
per condicionar la rotonda de Granollers. Per a l'Ajuntament,
aquesta obra artística, de la qual no en discutim aquí la qualitat, és una prioritat per incitar els usuaris de la C-59 a entrar al
poble. Si tinguéssim superàvit pressupostari, a més d'un poble
realment preparat per atreure turistes, això podria ser cert, però

amb la situació financera actual, no n'hi havia prou ajardinant
la rotonda amb flora autòctona? Cal anar a buscar marbre de
Carrara per culminar tot un muntatge artístic, al·legoria de la
història de Caldes, situada en mig d'una via semi-ràpida que, a
més, d'aquí a poc temps, pot ser que es desdobli i per tant
s’hagi d’acabar eliminant la rotonda? Paral·lelament ens assabentem que, per enguany, a la comarca, es preveuen noves
promocions d’habitatge social a l'Atmetlla, Lliçà d'Amunt, Lliçà
de Vall, Santa Eulàlia, Bigues i Riells, Llinars, Les Franqueses,
Mollet, Parets i La Llagosta. Al nostre poble, però, sembla que
hi ha altres prioritats. Realment necessitem un canvi!!
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Hi ha però un tema que en pocs mesos ens afectarà
greument, si la natura no hi posa remei: la manca d’aigua
potable. Ja coneixem els nivells dels embassaments –també el
de Caldes- com perquè hagim d’activar les alarmes ara mateix.
Ja hem vist que estem acabant de passar un dels hiverns més
secs de la història, sense aigua ni neu a Catalunya. Això vol dir
que les reserves tornaran a un punt crític –com fa dos estius-,
si no pitjor. És cert que el consum ha disminuït a Caldes, i això
és una bona notícia. Però ens cal ser més ambiciosos, i aplicar
altres mesures.
A Caldes ja tenim una estructura tarifària de tres trams que
penalitza els consums elevats, que és un dels sistemes generalment acceptat com a atenuador de la despesa. Però amb

això no n’hi ha prou: no és suficient fer pagar més a qui consumeix més. Cal no utilitzar més aigua que la indispensable, i
per això hem de portar a terme altres actuacions. Aqui hi ha
algunes idees: fomentar l’estalvi a les llars amb mitjans economitzadors a les aixetes i electrodomèstics de baix consum
(estalvi estimat d’entre un 30 i un 60%), prioritzar la jardinería
autòctona mediterrània tant en els àmbits públics com en els
privats, aprofitar l’aigua de la pluja per al rec públic i privat
(estalvi de fins a un 50%) i utilitzar el planejament urbanístic per
a instaurar xarxa separada d’aigua de pluja i reciclada de la del
clavegueram i elements constructius per a promocionar l’estalvi i la recuperació. Necessitem l’aigua, i no la podem fabricar.
Estalviem-la. Grup Municipal IC

Des de el PPC de Caldes de Montbui, volem donar la
enhorabona a tots els veïns del c/Major, que ja poden gaudir
del seu nou carrer desprès de unes llargues negociacions i
enfrontaments entre els veïns i l’ Ajuntament. Pensem que l’eix
format per c/Major enllaçat amb Pi i Margall fins la Plaça de l’
Àngel, són zones on es preveu una activitat comercial ‘intensa,
o així hauria de ser, pel bon desenvolupament del poble, ja que
considerem que els pobles en si són elements vius que junt
amb les grans ciutats,i, acompanyades d’ una diversitat de pai-

satges costums i tradicions, determinen una societat viva.
Desitgem doncs, que aquest sigui el el primer pas per incentivar una gran àrea de comerç a la nostra vila i no pas un carrer
mort i sense cap tipus d’atractiu, ja que això seria molt nefast
per el futur i la economia del nostre poble. Però no oblidem
que encara hi ha algunes coses per acabar definitivament
aquesta obra i alguns retocs i millores a fer que desitgem que
es finalitzin el més aviat possible.
Partit Popular de Catalunya
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El pressupost de 2007 és l’últim del Pla
de sanejament de l’Ajuntament
Caldes de Montbui aprova un pressupost de despeses de 23.106.108 euros,
dels quals 8.633.415 es destinaran a inversions
El pressupost de l’exercici 2007 de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, que es va aprovar al Ple de dijous 22
de febrer, tanca el Pla de sanejament econòmic iniciat
l’any 2005 amb l’objectiu d’ajustar les ràtios financeres
municipals a la legislació vigent.
Amb tot, els principals objectius d’aquest exercici són
complir les previsions d’actuació del Pla d’actuació municipal (prioritat a les persones i a l’espai públic) i complir els

criteris marcats pel Pla de sanejament econòmic.
Per a l’exercici 2007, l’Ajuntament preveu una despesa de 23.106.108 euros i ingressos per valor de
23.766.759 euros. La previsió de superàvit es deu que el
Pla de sanejament pretén que les previsions anuals tinguin
en compte tant la limitació de la despesa com la capacitat dels ajuntaments de generar més ingressos que despeses.

COMPARATIVES PRINCIPALS ENTRE PRESSUPOSTOS

2006

2007

Pressupost consolidat (Ajuntament i GMSSA)
Pressupost de l’Ajuntament (sense GMSSA)
Ingressos:
Despeses:
Press. corrent de l’Ajuntament (sense inversions)
Ingressos (augmenta un 10,80%)
Despeses (augmenta un 8,27%)

24.861.839

25.522.490

21.137.052
20.846.336

23.766.759
23.106.108

13.658.172
13.367.457

15.133.343
14.472.692

7.478.879

8.633.415

Inversions

PRINCIPALS INVERSIONS
Principals inversions en equipaments públics
Centre de recursos per a la gent gran:
Maquinari informàtic:
Millores equipaments esportius:
Millores equipaments educatius:
Millores equipament policia:
Millores museu:
Millores equipament centre obert:
Construcció nínxols:
Mobiliari equipaments:
Subministrament gas instal·lacions:

336.143,59
6.000,00
60.000,00
60.000,00
8.000,00
7.000,00
327.500,00
160.000,00
5.000,00
30.000,00

Principals inversions en espais públics
400.000,00
Projecte urbanització Can Rossell:
4.629.000,00
Obres urbanització Can Maspons:
618.484,84
Obres urbanització el Farell:
841.857,37
Obres urbanització Can Valls:
126.865,00
Millores via pública:
227.229,16
Conveni turisme:
304.000,00
Millora enllumenat per sectors de la població:
382.699,75
Ordenació riera itorrent del Bugarai (fase II):
32.000,00
Senyalització trànsit:
57.635,75
Pla especial Sant Sebastià de Montmajor:
6.000,00
Aportació constitució societat municipal d’habitatge: 6.000,00

El pressupost es va
aprovar al Ple del
22 de febrer
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ajuntament de caldes montbui
www.caldesdemontbui.cat
Ajuntament
93 865 56 56
caldesm@caldesdemontbui.cat

Policia Local
93 865 41 41
pl.caldesm
@caldesdemontbui.cat

Jutjat de Pau
93 865 00 81
jp.cm@caldesdemontbui.cat

Centre d’Atenció
Primària
93 865 41 25
Serveis Funeraris
93 727 74 00
GMSSA (Cia.
d’Aigües)
93 865 48 47

centrecivic.cm
@caldesdemontbui.cat

TOC
(Puntd’Informació
Juvenil)
93 865 46 55
pij.caldesm
@caldesdemontbui.cat

Ràdio Caldes
93 865 14 51
radiocaldes.cm
@caldesdemontbui.cat

Taller d’Art Mpal.
Manolo Hugué
93 865 44 85
tallerdart.cm@caldesdemontbui.cat

Correus
93 865 02 49

Escola Mpal. De
Música Joan Valls
93 865 34 96

Oficina de Turisme
93 865 41 40

escolademusica.cm
@caldesdemontbui.cat

tur.caldesm@
caldesdemontbui.cat

telèfons d’interès

Centre Cívic i
Cultural
93 865 49 77

Oficina de Català
93 865 70 24
caldes@cpnl.cat

Thermalia
93 865 41 40
m.caldesm@
caldesdemontbui.cat

Deixalleria
93 744 21 21
Biblioteca
93 862 67 56
b.caldesm@diba.es

Escola Bressol Mpal.
Gegant del Pi
93 865 20 02
ebgegantpi.cm
@caldesdemontbui.cat

93 865 03 73
CEIP Montbui
93 865 08 33
Escola Pia
93 865 03 33
93 865 34 43
IES Manolo Hugué
93 865 37 62
Escola d’Adults
93 865 59 80
eadults.cm
@caldesdemontbui.cat

Centre Obert
Buimont
93 865 30 53
cobuimont.cm
@caldesdemontbui.cat

Mossos d’Esquadra
088
Bombers
112
Generalitat
012
Emergències
Sanitàries
061
Sanitat Respon
902 111 444

Escola Bressol Mpal.
La Lluna
93 862 75 96
eblalluna.cm
@caldesdemontbui.cat

Escola Bressol Els
Peixets
93 865 05 99
CEIP Farell

ALCALDIA
93 862 70 27
Alcaldessa
Montserat Domènech i Borrull
alcaldia.cm@caldesdemontbui.cat
Comunicació
comunicaciócaldesdemontbui
@caldesdemontbui.cat
REGIDORIES DE L’ÀREA DE
SERVEIS TERRITORIALS
93 862 70 23
sterritorials.cm@caldesdemontbui.cat
Civisme
Xavier Vilanova Solà
vilanovasx@caldesdemontbui.cat
Dinamització Territorial
Iñaki Olaortua Ugalde
olaortuaui@caldesdemontbui.cat
Medi Ambient
Xavier Vilanova Solà
vilanovasx@caldesdemontbui.cat
Serveis
Josep Coral Ribé
coralrj@caldesdemontbui.cat
Urbanisme
Josep Coral Ribé
coralrj@caldesdemontbui.cat
Via Pública
Xavier Vilanova Solà
vilanovasx@caldesdemontbui.cat

REGIDORIES DE L’ÀREA
ECONÒMICA I DE
SERVEIS GENERALS
93 862 70 26- 93 862 70 27
93 862 70 25
seconomics.cm@caldesdemontbui.cat
secretaria.cm@caldesdemontbui.cat
Hisenda
Montserrat Coll Mañosa
collmm@caldesdemontbui.cat
Règim Intern
Josep Maria Tarruell Llurba
tarruellljm@caldesdemontbui.cat
Recursos Humans
Josep Lluís Fernández Miró
fernandezmjll@caldesdemontbui.cat

REGIDORIES DE L’ÀREA DE
SERVEIS PERSONALS
93 862 70 24
spersonals.cm@caldesdemontbui.cat
Benestar Social i Salut
Montserrat Coll Mañosa
collmm@caldesdemontbui.cat
Comerç i Agricultura
Xavier Giménez Font
gimenezffx@caldesdemontbui.cat
Cultura
Josep Lluís Fernández Miró
fernandezmjll@caldesdemontbui.cat
Educació
Josep Conejos Tarrach
conejostj@caldesdemontbui.cat
Esports
Xavier Ortega Guillén
ortegagfj@caldesdemontbui.cat
Joventut
Josep Conejos Tarrach
conejostj@caldesdemontbui.cat
Participació Ciutadana
Xavier Ortega Guillén
ortegagfj@caldesdemontbui.cat
Promoció Turística
Maria Pilar Piñol Rodríguez
pinolrp@caldesdemontbui.cat
Solidaritat
Maria Pilar Piñol Rodríguez
pinolrp@caldesdemontbui.cat
Treball i Indústria
Jaume Miró Herms
mirohj@caldesdemontbui.cat
GRUPS MUNICIPALS
PSC

psc.cm@caldesdemontbui.cat
CiU

ciu.cm@caldesdemontbui.cat
ERC
erc.cm@caldescaldesdemontbui.cat
IC-EA-EPM

ic-ea-epm.cm
@caldesdemontbui.cat
PPC
ppc.cm@caldesdemontbui.cat

Creu Roja de Caldes impulsa una campanya per a la captació de voluntariat social
L’AJUNTAMENT COL·LABORA EN LA CAMPANYA QUE TÉ PER OBJECTIU AMPLIAR ELS MECANISMES PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA

Amb el lema “Ens agrada la gent com tu”, Creu Roja CaldesPalau-Sant Feliu inicia una campanya de captació de voluntariat
social per a l’any 2007. L’ONG amb seu a Caldes de Montbui
demana la col·laboració de la ciutadania per tirar endavant els projectes socials en els quals treballa: acompanyament a la gent gran,
ajudes tècniques, servei de teleassistència domiciliària, magatzem
de roba, banc d’aliments, teleassistència mòbil per a víctimes de
violència de gènere i classes de castellà i de coneixement de l’entorn per a dones immigrades.
En concret, Creu Roja persegueix tres objectius concrets: incorporar de 8 a 12 persones voluntàries per als projectes d’intervenció social, donar a conèixer les seves activitats en l’àmbit social i

reforçar un missatge de solidaritat que ajudi a mobilitzar les persones.
La campanya busca persones que tinguin una disponibilitat de
mínim dues hores setmanals, amb dinamisme, empatia, sensibilitat per temes socials, responsabilitat i compromís.
Per finançar la campanya, que consistirà principalment en l’emissió i publicació d’espots publicitaris als mitjans locals, s’uneixen
les aportacions de Creu Roja i de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que destinarà 650 euros. Els mitjans, a més, han contribuït a
reduint el cost de les insercions publicitàries per tal d’afavorir
aquesta iniciativa sense ànim de lucre i solidària que té lloc al
municipi.

93 865 10 01

