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PER NADAL, UN ARBRE DIFERENT. RECOLLIDA D'ARBRES DE NADAL
El servei de recollides selectives complementàries farà la recollida dels arbres de Nadal per a portar-los a la deixalleria.
Els arbres es trinxaran i s'incorporaran al circuït de producció de compost
a partir dels residus orgànics recollits al cubell marró.
L'Ajuntament us convida a fer arbres amb materials reciclats o plantes que tingueu a casa.
Penseu que el millor residu és el que no es produeix, per tant, caldria fer la següent reflexió: si voleu fer un arbre de Nadal,
penseu primer de tot si no teniu alguna planta o arbust a casa que pugui fer el fet,
penseu si no el podeu fer amb material que ja no aprofiteu, una estructura de fusta, metàl·lica, etc.
Recollida: del 7 al 25 de gener de 2019.
Llocs habilitats: c. Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau, pl. Moreu, c. Molí amb Calderon de la Barca, c. de Mossèn Cinto Verdaguer parc del Bugarai, Pl. de la Salut (carrer Lleida), c. de Granollers amb l'Avinguda de Josep Fontcuberta i a l'aparcament de l'Escorxador.

Pàg. 5 El centre comercial
guanya en rotació de
vehicles i en facilitat per
aparcar amb la posada en
marxa de la zona blava

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES "ELS SEUS DRETS EN JOC"
Recollida de joguines noves, cooperatives, educatives, no sexistes i no bèl·liques
per a infants de famílies desfavorides de Caldes de Montbui.
De l'1 de desembre al 4 de gener, al local de la Creu Roja (c. Anselm Clavé, 5 bis) i establiments col·laboradors.
Organitza: Creu Roja - www.lajoguinaeducativa.com/ caldes-palau@creuroja.org

Pàg. 6 L'Ajuntament destina
427.817,09  a la compra de
cinc habitatges per a lloguer
social
Pàg. 7 Es reactiva el Pacte per
la Mobilitat amb la convocatòria
del Grup Ciutadà que vetllarà
per una mobilitat sostenible i
segura

EL LLIBRETER REIAL
Els infants fins a 10 anys, acompanyats d'un adult, poden recollir un model de carta als Reis per demanar llibres a la Biblioteca de Caldes.
A partir del 15 de desembre trobareu la guia del Llibreter Reial, amb les recomanacions bibliogràfiques per a cada franja d'edat, a www.llibreterreial.cat.
4 de gener, 18 h. Visita del Llibreter Reial a la Biblioteca. Espectacle infantil i recollida de les cartes als Reis per demanar llibres.
7 de gener*, 18 h. Els infants poden venir amb el certificat reial a buscar els regals que els Reis els hagin deixat a la Biblioteca.
*Per participar a l'acte del dia 7 de gener, cal informar-se prèviament a la Biblioteca. Més informació a la Biblioteca i a www.llibreterreial.cat

Pàg. 10 i 11 Entitats,

equipaments i serveis
municipals elaboren un
programa d'activitats de Nadal
amb molta essència calderina

CONCURS AFALAGA AMB UN LLIBRE
En aquestes dates assenyalades la Biblioteca de Caldes de Montbui torna a presentar-vos el concurs "Afalaga amb un llibre".
Aquest any, avancem les dates perquè la persona afalagada pugui gaudir del regal durant les vacances de Nadal
Qualsevol persona de 14 anys o més, pot enviar un escrit on s'expliqui quin llibre li agradaria regalar,
a quina persona i el motiu, entrant a la pàgina web del concurs: www.afalaga.cat
Termini: de l'1 al 15 de desembre de 2018
A partir del 17 de desembre s'anunciaran els tres guanyadors, els quals se'ls trucarà per saber com fer arribar els premis als seus destinataris.

BIBLIOUTLET SOLIDARI

Fotografia: Jordi Serra

Venda solidària de llibres de segona mà per 1 i 2  al vestíbul de la Biblioteca.
Per La Marató de TV3 i per la campanya "Cap nen sense joguina", de Creu Roja.

Caldes estrena la plaça
més nova i amb més història
de la vila termal
Pàg.3

editorial

és notícia

serveis municipals

La transformació

Radio Caldes estrena nova etapa

Caldes de Montbui celebra la recuperació de la plaça més emblemàtica de la vila

La nova plaça de la
Font de Lleó és un
bon exemple de
transformació de
lespai públic. Abans
la plaça més
emblemàtica del
poble era, més que
una plaça, un conjunt
despais, vies i racons
delimitats per
levolució històrica i els desnivells propis daquest indret. Ara
és una única plaça. Una plaça sense excessives floritures,
perquè vol donar protagonisme a dues coses. En primer lloc,
al patrimoni històric i arquitectònic que lenvolta. La plaça és
volgudament senzilla per realçar la Font del Lleó, les Termes
Romanes, ledifici de lantic hospital (Thermalia) o els balnearis.
O per realçar, també, lelement històric de les llambordes
originals, ara tallades, polides i ben col·locades. En segon lloc,
el nou espai vol donar protagonisme a la gent. Sense cotxes
aparcats, amb el trànsit més limitat, amb accessibilitat per a
tothom i amb un gran espai diàfan per acollir millor els molts
esdeveniments que durant lany es fan a la plaça. La nova font
termal i el circuit tancat d'aigua calenta que transcorre pel
perímetre de lantiga "natatio" o piscina gran que hi ha davant
de les Termes, i que ha quedat ben documentada després dels
treballs arqueològics, reforça el caràcter singular de la plaça,
allà on laigua termal i la història es troben amb més força.

El mes de setembre Ràdio Caldes
inicia la temporada amb una renovada
imatge corporativa i falques
compostes pel músic calderí Ramón
Solé. En aquesta nova etapa,
lemissora municipal compta amb més
duna trentena de col·laboradors, 20
programes nous, més franja horària
i producció pròpia.
Noves i velles veus se sumen a
aquesta nova temporada que compta
amb col·laboracions de tots els àmbits
i totes les edats. Els nous programes
tracten continguts diversos: cultura,
actualitat de Caldes, política,
entreteniment, esports, cinema, llibres i història, entre daltres. Es fa èmfasi
en els continguts informatius i es potencia la gestió de la web
www.radiocaldes.cat, les seves xarxes socials (facebook, Twitter i ara també
Instagram) i el servei de podcasts de tots els programes que es poden
descarregar o escoltar quan es vulgui.
Tenint en compte lestudi daudiència del mes de setembre i octubre, Ràdio
Caldes mostra un creixement significatiu en quant a descàrregues de
podcast, connexions via streaming i seguidors a les xarxes socials, dades
molt positives que animen a tots els col·laboradors a seguir treballant perquè
Ràdio Caldes sigui un referent lúdic i informatiu per als calderins i les
calderines. És una ràdio oberta al poble que el viu, lexplica i lescolta.
Ràdio Caldes es pot escoltar en directe sintonitzant la freqüència 107.8 FM
o a través de la pàgina web, i via podcasts a través de la programació a
la carta i de la pròpia aplicació que es pot descarregar a Itunes Store i a
Google Play Store.

Després de gairebé un any
d'obres, ha tornat al poble l'espai
amb més història i que més
representa el fet calderí i els seus
fonaments: el termalisme, el
respecte per la història i la tradició,
l'interès per la modernitat i el valor
de les seves entitats i de la seva
gent.

Així és com hem volgut transformar el nostre poble els darrers
anys. Convençuts que augmentant la qualitat de lespai públic
augmentem també la qualitat de vida, recuperem el protagonisme
de les persones per sobre dels vehicles, propiciem un poble
més actiu i, amb la recuperació i revalorització del patrimoni
històric, un poble també més conscient dell mateix.

Torrent es va afegir als milions de
persones que al llarg dels anys han
volgut sentir a la mà els 74º amb
els quals brolla l'aigua termal. Ell
va ser, però, dels primers en fer-ho
en la nova font termal instal·lada
en l'entorn de les Termes Romanes.
Durant l'acte, l'alcalde va proposar
anomenar-la Font d'Apol·lo, fent
referència a la figura del déu de la
medicina i la curació trobada al
subsòl de la plaça.
En acabar l'acte, Roger
Torrent va firmar el Llibre
d'Honor de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui i va
donar al municipi l'exemplar
número 61 d'una edició
limitada de la Senyera. La
bandera 0 esta col·locada
al Parlament, la número 1
a la Generalitat de
Catalunya i la 2 a
l'Ajuntament de Barcelona.

Bon Nadal
Torna el Nadal al nostre poble, a les nostres famílies, a les
nostres cases. El celebrarem des del recolliment de les nostres
llars, amb trobades amb família i amistats, seguint les tradicions
o participant de les activitats que un any més ens proposen les
entitats. Desitjo a tothom unes bones festes. Però no vull deixar
de recordar que hi ha presos polítics injustament arrencats de
les seves famílies, represaliats per un estat que es creu amb
el dret de posar gent demòcrata i pacífica a la presó. Per a ells
el Nadal serà fred i trist. No cal compartir projectes per denunciar
injustícies flagrants.

La inauguració va començar amb la descoberta de les plaques instal·lades
a la plaça en homenatge a les entitats i esdeveniments que l'han convertit
en seu i escenari de la seva activitat: Agrupació Sardanista Calderina, Ball
de Diables, Escaldàrium, Bastoners, Castellers de Caldes, Colla de Gegants
i Capgrossos, Comissió de Reis, Ball de Plaça, Corpus i l'Olla.

Contacte
Ràdio Caldes  107.8 FM
Centre Cívic i Cultural c. Buenos Aires, 16 -18. Segona planta
Tel. 93 865 14 51  radio@radiocaldes.cat  www.caldesdemontbui.cat
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Descarregueu l'App de Ràdio Caldes a
App Store d'Apple i Google Play

Fotografies: Jordi Serra

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

En homenatge als segles d'història de la plaça, la inauguració va comptar
amb un concert de música clàssica, a càrrec de l'Orquestra de Cambra de
Terrassa 48. El programa va cloure amb l'Himne Europeu.

Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, va presidir l'acte
institucional, acompanyat de l'alcalde, Jordi Solé, del senador Bernat
Picornell i de regidors i regidores de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2018
www.caldesdemontbui.cat
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10 anys del Pla de Barris,
la transformació d'un poble

Des de l'any 2008 Caldes de
Montbui ha anat desenvolupant el
Pla d'Intervenció Integral del Centre
Històric de Caldes per la millora de
barris i àrees urbanes, una
transformació de la vila emmarcada
en la Llei de Barris aprovada per
la Generalitat de Catalunya l'any
2004. El projecte, sorgit d'un procés
de participació ciutadana, partia de
la diagnosi que el centre històric
de la vila ha patit una regressió en
les últimes dècades i en proposava
la regeneració urbana, la millora
de la qualitat de vida dels seus
habitants, garantir la cohesió i la
dinamització social del barri i
retornar la centralitat al nucli
històric.

El conjunt de les accions dutes a
terme han fet de Caldes un poble
més accessible i més obert a
l'entorn, afavorint la mobilitat
sostenible, la reconciliació entre
espais urbans i la recuperació dels
espais històrics més emblemàtics
de la vila. Algunes de les actuacions
més importants han estat: la
remodelació de la plaça de la Font
del Lleó, la restauració del pont
Romànic, la muralla i la recuperació
del passeig de la Riera, la
rehabilitació dels banys termals El
Safareig, la reurbanització de la
plaça de l'Església, la plaça de l'U
d'Octubre i l'aparcament soterrat
de Raval Canyelles entre altres.
El proper 3 de desembre
s'inaugurarà una exposició itinerant
sobre les accions que s'han dut a
terme al llarg d'aquests 10 anys de
Pla de Barris amb el següent
calendari: del 3 al 15 de desembre
a la Biblioteca de Caldes; del 17 al
30 de desembre al Centre Cívic;
del 31 de desembre al 6 de gener
a la Sala Delger.

Adequació del Safareig de la Portalera

Homenatge a les llibertats
des de la plaça Lluís Companys

Més de 500 veïns i veïnes es
van sumar a la inauguració
de la plaça de l'U d'Octubre,
un acte que va servir per
commemorar la celebració
del
referèndum
d'autodeterminació de
Catalunya del 2017
Situada entre l'Esglèsia, les
hortes i l'Espai Jove El Toc, la
plaça de l'U d'Octubre és un nou
espai públic i un homenatge a les
persones que van fer possible la
celebració del referèndum
d'autodeterminació de Catalunya
de l'1-O.
A finals de novembre es col·locava
a la plaça de Lluís Companys el
conjunt escultòric de lartista Ferran
Vives que simbolitza el
posicionament de Caldes de
Montbui a favor del respecte, el
foment i la defensa de les llibertats
i els drets fonamentals de les
persones. Aquesta projecte sha
fet en resposta a una moció
aprovada pel Ple de lAjuntament
loctubre de lany 2015.
El projecte té per objectiu afegir a
aquesta cruïlla de lentrada est de
Caldes de Montbui un element que
representi lesperit democràtic,
compromès, plural i inclusiu de la
ciutadania calderina.
Segons explica lartista el projecte
escultòric és una al·legoria a les

llibertats fonamentals de les
persones i una representació
volumètrica ideològica sobre tots
aquells drets que els éssers
humans haurien de tenir i promoure
en una societat civilitzada i plural.
Lobra està formada per vuit figures
de ferro de 2 metres dalçada amb
formes de siluetes humanes que
sinstal·laven a la rotonda després
del tancament daquesta edició del
Casa de la Vila. La imatge que vieu
és una simulació prèvia a lexecució
del projecte.
Les figures representen lacció de
llibertat utilitzant el positiu i el
negatiu resultant del tall de les
siluetes i són una al·lusió a lacció
que han fet aquestes peces per
alliberar-se de la superfície rígida
de la qual sorgeixen.

Prova pilot de WI-FI públic a la plaça de la Font del Lleó

El safareig de la Portalera, un dels
punts d'atracció turística de Caldes
que forma part del catàleg de
patrimoni arquitectònic del centre
històric, ha millorat el seu aspecte
després que lús i el pas del temps
han anat malmetent alguns dels
elements que lintegren. Els treballs
dadequació que shi han fet, que
han suposat una inversió de
4.535, consisteixen en la reparació
i pintura de les parts malmeses de
les parets, les reixes, les baranes
i els rentadors.
El safareig de la Portalera, situat
al carrer de la Muralla i amb vistes
a les hortes de la Riera, va ser
objecte d'una primera i gran
rehabilitació lany 2009, quan es

va substituir l'antiga coberta de
pedra per un sostre de plaques que
combina pòrtics metàl·lics, un
acabat exterior ceràmic i un acabat
interior de fusta. Lobra també va
suposar lobertura del safareig a
lentorn de les Hortes, mitjançant
la retallada dels murs que
envoltaven el recinte. Lany 2013,
shi va fer una altra millora amb la
restauració dels dipòsits de vímet
i llegums, la neteja i restauració
dels rajols malmesos i una
impermeabilització de la coberta.
L'aigua del safareig prové de la
Font del Lleó i encara avui sutilitza
aquest emblemàtic equipament per
rentar roba.

Plaça de l'U d'Octubre, la plaça més jove de Caldes

E l pa s s a t 9 d e n o v e m b r e
lAjuntament i la plataforma
Eduzone van firmar un conveni
amb lobjectiu dintroduir una eina
per conèixer millor lestat dopinió
de la ciutadania i els visitants
esporàdics de la vila a través de
les respostes que es recolliran dels
usuaris que accedeixin a aquesta
connexió WI-FI i omplin
qüestionaris senzills de valoració.
Es farà a través de la instal·lació
situada a la façana del Museu
Thermalia a la plaça de la Font del
Lleó.
Aquesta prova pilot, que tindrà una
duració de 4 mesos, del 18 de
novembre al 18 de març, forma
part de la xarxa de laboratoris

urbans Catalonia Smart Lab, que
promou la plataforma Eduzone.
Mitjançant la instal·lació de microcel·les a l'accés WI-FI públic,
Eduzone podrà gestionar i analitzar
la percepció de la ciutadania i visitants
sobre el municipi gràcies a les
enquestes anònimes que els usuaris
hauran de complementar per poder
connectar-se al punt WI-FI. L'eina
garanteix una connectivitat segura
i adaptable a les xarxes públiques.

Així ho va recordar l'alcalde, Jordi
Solé, durant el parlament
institucional del dia de la
inauguració, el passat 1 d'octubre,
en que una urna va recórrer la
plaça de mà en mà, en record de
les mans que van transportar,
protegir i votar a les urnes l'1
d'octubre del 2017.

La nova plaça compta amb dues
parts diferenciades i separades
per un muret: una de més diàfana
i polivalent pensada per acollir
activitats i una altra amb jocs
infantils, bancs i arbres. L'espai
diàfan es va estrenar ja per Festa
Major, perquè el Ball de Diables
va celebrar els tradicionals
Versots a la nova plaça.
Més espais verds i de lleure al
centre històric
La construcció d'aquesta plaça,
que constitueix un espai de lleure
en un entorn de gran valor per al
municipi i que actua com a
mirador de les Hortes de Baix i
la Riera, suposa l'embelliment
d'una de les principals entrades
al nucli antic i termal de Caldes.
La plaça de l'U d'Octubre forma
part de l'actuació doble que inclou
la construcció d'un aparcament
soterrat al Raval Canyelles amb
157 noves places i l'alliberament
de vehicles de l'espai que toca a
l'Església de Santa Maria.

Laparcament soterrat del centre complementa la zona blava actual
La construcció de la plaça de lU
dOctubre (que ha suposat
lalliberament de vehicles de
lespai adjacent a lEsglésia de
Santa Maria) forma part duna
actuació doble que també inclou
la construcció de lAparcament
centre - Sindicat, soterrat i situat
al c.Raval Canyelles. Lentrada
en funcionament daquest nou
aparcament municipal, que serà
cobert i amb control dentrada i
sortida amb barrera, està prevista
per al mes de gener del 2019 i
suposa un augment de 144
places respecte loferta actual en
zona blava. Gran part daquest
nou aparcament serà en règim
de rotació horària i una altra part
estarà reservada per a places de
pupil·latge.

Pel que fa a les places reservades
per a rotació horària, es distingirà
entre residents i no residents,
tenint els residents una tarifa
reduïda de dues hores gratuïtes,
a partir de les quals la tarifa serà
la mateixa que correspon a la
zona A dels aparcaments de zona
blava en superfície (aparcaments
del c. Escoles Pies i de lav. Pi i
Margall).
E l n o u a pa r c a m e n t , q u e
funcionarà les 24 hores del dia
els 365 dies de lany, tindrà una
franja diürna amb entrada de
vehicles, tant de rotació horària
com de pupil·latge, i una franja
nocturna, en la qual lequipament
estarà tancat, amb sortides lliures
i entrades restringides als vehicles

de pupil·latge.
El projecte de laparcament
sintegra a lentorn amb una
coberta vegetal que dona
permeabilitat visual i continuïtat
dús a lespai de les hortes
existents. Amb aquest objectiu
sinstal·laran horts domèstics (la
idea és fer 9 franges de 60 m2
cadascuna).
Amb la voluntat de minimitzar la
circulació de vehicles pel centre,
es facilitarà una circulació
ordenada que condueixi els
vehicles que entrin al municipi a
través dels eixos nord-sud (av. Pi
i Margall) i est-oest (c. Homs)
mitjançant dos rètols lumínics
informatius de les places
disponibles. El recorregut se

senyalitzarà des de lav. Pi i
Margall cap al c. Santa Teresa,
girant pel c. General Padrós fins
al c. Rector Alemany, per arribar
així a lentrada i sortida del nou
aparcament situada al Raval
Canyelles. Per facilitar-ne laccés
hi ha previst un projecte
dampliació de la secció del carrer
per poder acollir els vehicles en
els dos sentits de la marxa.
Amb aquest nou aparcament,
complementari dels aparcaments
de zona blava en superfície, el
govern vol solucionar la demanda
daparcament al centre urbà i
crear un model eficient i adequat
a les necessitats del municipi i a
l'activitat turística i comercial.

El període de prova, del 18 de
novembre al 18 de març, permetrà
conèixer les dades obtingudes en
el marc de la Fira de Nadal, l'1 i 2
de desembre, del Ball de Plaça, el
20 de gener del 2019, i el Mercat
de l'Olla, el 16 i 17 de març.
Aspecte de laparcament de Raval Canyelles a mitjans de novembre
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El Rebost Solidari
promou noves formes d'assistència
Aquest octubre passat va tenir lloc
una nova sessió de reflexió a
l'entorn del Rebost Solidari, a Les
Cases dels Mestres. Els agents
que el configuren, el departament
d'Acció Social de l'Ajuntament i
voluntaris i representats de Càritas
Caldes i de la Creu Roja Caldes,
Palau-solità i Plegamans i Sant
Feliu de Codines, es van reunir de
nou per posar en comú els seus
actius per tal d'atendre de manera
unificada l'atenció a les famílies en
situació de necessitat del municipi.
En aquesta última sessió, els
membres del Rebost Solidari van
reflexionar sobre la millora de l'ajut
a les famílies en situació de
necessitat en la seva globalitat. Els
interlocutors treballen entenent que,

a més a més de les accions de
resposta a la urgència social, cal
incidir en les causes que generen
aquestes desigualtats, donant una
perspectiva més integral, ajudant
a les famílies desenvolupant
iniciatives comunitàries i
d'autogestió que potenciïn
l'autonomia dels seus membres,
de manera que reconeguin les
seves capacitats, apoderant-los,
dignificant-los i acompanyant-los
en el canvi. Amb aquesta finalitat,
el treball conjunt entre les entitats
i l'Ajuntament, amb les sessions de
treball i l'espai de coordinació
periòdica del pla d'actuació, són
claus per unificar criteris i poder
donar una millor resposta a les
famílies.

Aquest curs es concedeixen 80.851 
en concepte de beques

Enguany lAjuntament de Caldes
de Montbui ha destinat 80.851 
per atendre el total de les 392
sol·licituds acceptades en concepte
dajuts per material escolar i llibres,
escoles bressol municipals, Taller
dArt Municipal i Escola Municipal
de Música, un 255% més respecte
el curs 2011/2012 en el que es van
destinar 22.767 .
Per aquest curs shan atès 334
sol·licituds en concepte de material
escolar i llibres per import de
27.300  .
També sha destinat un total de
27.296  en ajuts a les escoles
bressol municipals per quotes
dinscripció i shan estimat uns
20.820  en concepte dajuts per

menjador de les mateixes.
Respecte els equipaments
municipals, com lEscola de Música
Joan Valls i el Taller dArt Manolo
Hugué, per aquest curs, els ajuts
a ambdós sumen un import de
5.435 .
Pel que fa als ajuts econòmics i
crèdits de síntesi, aquests es
demanden durant el curs, de
manera que lactualització de
dades saprovarà lany 2019.
Limport destinat a aquesta fi durant
el curs 2017/2018, va ser
d11.095,55 . Pel que fa als ajuts
anuals pel Casal dEstiu i Club
Jove, lAjuntament de Caldes va
destinar aquest any 2018 un import
de 2.396,89 .

L'Ajuntament compra 5 habitatges per a ús social
El II Fòrum d'Educació referma els objectius del PEC
Després de poc més d'un any de
la celebració del primer fòrum,
aquest novembre s'ha celebrat el
II Fòrum d'Educació, que ha
significat un pas més endavant en
la materialització dels ideals de
municipi educat i educador reflectits
al Projecte Educatiu de Caldes de
Montbui (PEC). És un projecte que
va néixer la tardor de l'any 2016,
que es basa en el compromís de
la ciutadania amb l'educació i que
té per objectiu donar resposta a les
necessitats d'educació global i a
les prioritats expressades en el Pla
Estratègic Horitzó 2025.
El II Fòrum de l'Educació, inaugurat
pel conseller Josep Bargalló i la
regidora Roser Guiteras i tancat
amb la presència de l'alcalde Jordi
Solé i el diputat Rafa Homet, ha
servit per explicar la tasca feta fins
ara en els quatre àmbits del PEC
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(Escola, Fora Escola, Transició
Escola - Treball i Formació
Permanent i Poble Educador).
La sessió també va iniciar el procés
de renovació del grup impulsor que
ha liderat el projecte des dels inicis
i va definir l'estratègia per continuar
treballant en les accions acordades
en el marc del primer fòrum.
Algunes d'aquestes accions, com
ara l'ampliació horària de l'Espai
Jove El toc, ja tiren endament

LAjuntament de Caldes de Montbui
adquireix aquest any cinc
habitatges que es destinen a
lloguer social i en els quals inverteix
427.817,09 . En el cas de dues
de les propietats ja està feta
lescriptura, amb un dels habitatges
adjudicat i laltre en procés
dadjudicació. Les altres tres estan
pendents descripturar i dadjudicar.
Els Serveis Socials i lOficina
dHabitatge sencarreguen de
lassignació del lloguer social
daquestes noves propietats en
base als requisits establerts dins
els Criteris dadjudicació dels
habitatges de propietat municipal
per a lloguer social aprovats per
lAjuntament de Caldes de Montbui.
A aquests cinc habitatges se suma
un altre que lAjuntament va posar
a disposició de lloguer social ara
fa dos anys.
El govern ha pogut formalitzar la
compra dels cinc habitatges en
lexercici de lanomenat dret de

tanteig i retracte, que regula la
Generalitat de Catalunya a través
del Decret Llei 1/2015, de mesures
extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges
provinents de processos d'execució
hipotecària.
Un cop la Generalitat ha resolt
exercir el dret de tanteig en benefici
de lAjuntament, aquest executa
les compres dels habitatges que
compleixen amb els següents
requisits: el preu de venda és
inferior al 80% del mòdul establert
per al règim especial dHabitatges
de Protecció Oficial (HPO) i la
superfície de lhabitatge no és inferior
a 45 m² ni superior a 120 m².
De cara al proper any lAjuntament
té la voluntat dadquirir nous
habitatges i ha iniciat el procés per
a la construcció de 20 habitatges
de promoció municipal destinats a
lloguer social situats a al polígon
dactuació del Molí den Ral.

Activació del grup ciutadà de seguiment
del Pacte per la mobilitat sostenible

El Pacte per la mobilitat de Caldes
suposa un compromís de calderins
i calderines, ja siguin particulars,
empreses o associacions, que
vulguin implicar-se en el progrés
cap a un model de mobilitat
sostenible en un espai públic cada
cop més net, segur i confortable i
on la qualitat de vida i el dret a una
mobilitat ètica estiguin per sobre
de tot.

Els objectius principals d'aquest
projecte, que compta amb més de
setanta adhesions, són millorar la
seguretat viària, afavorir les
condicions d'accessibilitat per a
vianants, fomentar l'ús de transport
saludable i transmetre a la
ciutadania la necessitat de la
mobilitat sostenible i segura.
Per a garantir tots aquests principis,
compromisos i objectius, s'ha
generat una estructura tècnica
municipal i un grup ciutadà de
seguiment del Pacte que ha de
permetre desenvolupar l'Estudi de
mobilitat de Caldes de Montbui, amb
ple suport de l'Ajuntament, que és
el principal impulsor de la iniciativa.
Aquest mes de desembre s'ha
convocat una primera trobada
d'aquest grup de seguiment per
explicar en quin punt es troba l'Estudi
de mobilitat i recollir aportacions per
a la campanya d'informació i
sensibilització envers la mobilitat
sostenible.

Per un poble lliure d'excrements de gossos
Per afavorir el compliment de les
noves obligacions dels propietaris
de gossos, l'Ajuntament amplia fins
el 31 de desembre la campanya
gratuïta de recollida de dades
genètiques de gossos.
Després de l'entrada en vigor de
la modificació de l'Ordenança
municipal de control i tinença
d'animals, que busca garantir una
convivència més cívica entre la
ciutadania i els animals de
companyia i mantenir les condicions
òptimes d'higiene de la via pública,
els propietaris de gossos de Caldes
de Montbui tenen també l'obligació
de facilitar les dades genètiques
dels seus animals i inscriure'l així
al cens genètic caní, una base de

dades creada a partir de la
identificació de l'ADN de tots els
gossos de municipi.
Per facilitar la creació del cens i la
gestió, l'Ajuntament va engegar el
febrer una campanya gratuïta que
ha finalitzat aquest novembre. A
partir d'ara es poden realitzar
campanyes de control de cens, xip
i ADN dels animals, així com
campanyes de detecció de
defecacions canines als carrers del
municipi.
Per la no identificació dels gossos o
per no recollir les seves deposicions,
l'Ordenança estableix sancions amb
multes que poden arribar fins els
2.000 . Més informació:
sterritorials@ caldesdemontbui.cat T. 93 862 70 23

Reforç i modificació del servei de Bus Urbà
Per aconseguir millor connexió de
l'eix nord-sud del municipi, des de
l'Ajuntament es treballa per millorar
el servei del Bus Urbà, des de Can
Valls/Torre Negrell (al sud) fins a
La Font dels Enamorats/Saulons
(al nord), amb l'objectiu de reduir
la mobilitat privada, mantenint i
ajustant els recorreguts actuals.
Des del 5 de novembre s'ha
modificat el servei per donar
resposta a les necessitats dels
alumnes dels instituts públics de
Caldes i s'han establert horaris més
ajustats a les entrades i sortides
dels centres, posant 5 nous punts
de parada properes als instituts.
Els nous horaris també permeten
una millor connexió amb Barcelona,
amb correspondències del Bus
Urbà amb la línia exprés e9 en
hores punta. Pel que fa al eix estoest, es treballa per implementar
un servei més ajustat a la demanda
existent que garanteixi la mobilitat
en aquest àmbit. Així, tot i que la
mobilitat als barris dels Lledoners
i Can Maspons queda coberta

pel servei de bus interurbà CaldesGranollers, s'estudia millorar-la
oferint un servei de transport a
demanda. Aquesta mesura, si es
porta a terme, seria extensible a
barris on actualment no hi ha servei
de transport urbà, com ara Can
Regassol i el Farell.

Una nit més de reconeixements públics
a l'esport calderí

El passat 28 de setembre va tenir
lloc al Balneari Termes Victòria la
VII edició de La Nit de l'Esport, acte
bianual convocat per l'Ajuntament
per fer un reconeixement públic a
persones, equips i activitats que
han fet una aportació important a
l'esport calderí. La celebració va
aplegar més de 250 persones
relacionades amb el món i els
valors de l'esport.
El premi especial a Millor Esportista
2018 que s'atorga per votació
popular va ser, amb 548 vots, per a
la jugadora de rugbi calderina Anna
Puig, del Sènior Femení de la U.E.
Santboiana, diverses vegades
convocada per la Federació
E s pa n y o l a , e q u i p e n g u a n y
guanyador del campionat Europeu

(Rugby Europa XV).
Les entitats esportives van atorgar
13 guardons de reconeixement als
mèrits dels esportistes de les seves
respectives corporacions. La
comissió de la Nit de l'Esport va
entregar 15 guardons a partir de
les propostes rebudes per part de
periodistes locals i comarcals a
futures promeses, a la trajectòria
esportiva i guardons especials,
alguns a títol pòstum com van ser
els atorgats a Jordi Masclans
Holgado i Antoni Monleon Clerch.
Per primera vegada, van participar
a la gala alguns dels Ambaixadors
de l'Esport de Caldes que van fer
entrega dels guardons a les joves
promeses de l'esport calderí.
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els grups municipals opinen

Programes per millorar l'ocupabilitat

Caldes estrena una Orquestra Municipal

El servei d'Ocupació de la
Piqueta realitza programes
de formació que aquest
2018 han donat feina a 83
persones.
Caldes en clau de
competències, que enguany
ha arribat a la seva 3a
edició, ha realitzat 23
sessions formatives
dirigides a les 78 persones
participants (50 joves i 28
majors de 45 anys) amb
l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat reforçant les habilitats personals
i professionals a través d'un procés d'acompanyament i orientació. El
resultat d'aquesta acció ha estat l'ocupació de 38 persones, un 49% de
les participants. Pel que fa al programa de Formació ocupacional hi han
participat 79 persones, de les quals va trobar feina 45 persones, un
57'7% de les participants.
Durant el 2018 també s'han realitzat quatre certificats de professionalitat
(CP), dels àmbits sociosanitari, logístic, administratiu i de neteja, i una
acció formativa d'anglès nivell A2 amb certificació oficial de l'idioma.
L'any 2019 el Servei d'Ocupació té previst realitzar certificats de
professionalitat d'especialitats administrativa i logística.
A més de la formació, el Servei d'Ocupació treballa també l'orientació
laboral a través del Club de Feina que ofereix en el Club de Feina +16,
un espai/temps específic adreçat als més joves que busquen la seva
primera feina.

El passat setembre la nova
Orquestra Municipal va iniciar
els seus primers assaigs amb
una vintena de músics de
diferents instruments. Tres
mesos després, lOrquestra ja
preveu celebrar el seu primer
concert, en el marc de les
activitats de Nadal.
El projecte de lOrquestra
Municipal va ser engegat per
lEscola Municipal de Música
Joan Valls i la seva AMPA i està obert a tots aquells amants de la música
amb un mínim de 1er de Nivell Mitjà amb ganes de participar de la
proposta i passar-ho bé.
La direcció de lOrquestra està en mans de Miquel Massana, professional
format en direcció dOrquestra a lEscola Superior de Música de Catalunya,
amb Grau Superior de Música dInterpretació de Piano i Música de
Cambra, impartit al Conservatori Superior de Música del Liceu, i diversos
cursos despecialització amb professors de primera línia. Massana ha
estat guardonat amb diversos premis, entre ells el 1r premi en la categoria
de Música de Cambra al 17è Concurs Arjau, 3er en ledició 18 del mateix
i en la mateixa categoria i finalista i Premi del Públic en la categoria de
Música de Cambra al 8è Concurs Internacional de Música de les Corts.
Les persones interessades en formar part daquesta nova Orquestra es
poden adreçar a la Secretaria del Centre Cívic i Cultural, de dilluns a
divendres, de 17 a 20 h. Tots els instruments hi són benvinguts. Més
informació: T. 93 865 49 77- centrecivic@caldesdemontbui.cat 
www.caldesdemontbui.cat.

"Calderins d'arreu, de la memòria als objectes",
a Thermalia

Caldes presenta la candidatura
i aconsegueix formar part de l'EHTTA
A l'octubre, Caldes de Montbui
va entrar a formar part de
l'European Historic Thermal
Towns Association (EHTTA),
associació sense ànim de lucre
que aplega unes 40 ciutats
termals europees de 14 països
(Bèlgica, Croàcia, República
Xteca, Hungria, França,
Alemania, Grècia, Itàlia,
Portugal, Romania, Espanya,
Turquia, Regne Unit).

41 persones de 21 procedències diferents (d'11 països i de 4 continents)
són les protagonistes d'aquesta exposició d'imatges i entrevistes i objectes,
que estira el fil de la memòria de calderins i calderines d'arreu del món
que per raons diverses varen arribar un dia a Caldes de Montbui i aquí
van bastir casa seva. La mostra incorpora també les percepcions de
gent nascuda al poble sobre les persones nouvingudes que, poc a poc,
deixaren de ser-ho.
Darrera d'aquesta exposició estan l'antropòloga Maite Marin i el fotògraf
Jordi R. Renom (Produccions Nòmades), el personal del Museu Thermalia
i Ramon Solé, qui ha composat la música que embolcalla la narració.
La mostra s'articula a partir de testimonis orals que es recullen en 7
vídeos i 24 històries on les persones entrevistades parlen dels objectes
que han portat des del seu lloc d'origen (clarinet, verge, clauer, samarreta
d'equip de futbol, diari personal, mobiliari, cartes, etc). En el text introductori
de l'exposició expliquen: "En aquest viatge hem traçat dues rutes: una,
és la de la memòria narrativa. L'altra és la de les biografies dels objectes
que van viatjar amb ells."
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Alguns dels requisits per formar-ne part són ser una vila termal amb
tradició històrica, explotar les aigües minero medicinals i desenvolupar
activitats relacionades amb tractaments termals (balnearis), desenvolupar
projectes de desenvolupament termal i turístic amb finalitats
socioeconòmiques, potenciar la conservació del patrimoni arquitectònic,
disposar d'un patrimoni històric termal datat com a mínim del segle XIX,
posseir una construcció declarada com a monument històric, organitzar
activitats culturals i tradicionals, oferir una xarxa d'hotels de qualitat amb
un significant nombre de places hoteleres adaptades a la vila termal,
tenir una carta de recomanació d'un dels membres actuals de l'Associació
(que en el cas de Caldes és Ourense) i pagar una quota anual de 3.000
euros.
Algunes de les línies d'actuació més destacades de l'EHTTA són atorgar
certificats de Ruta cultural europea; estudiar, inventariar i classificar el
patrimoni termal a Europa en diferents categories; fer recull de propostes
de creació de productes innovadors o elaborar estratègies de col·laboració
amb l'Associació europea de balnearis (ESPA).

Seguim lluitant per tenir habitatge social i comprem 5 pisos
Arriben les festes i a la majoria ens venen al cap imatges de cases engalanades, famílies reunides als menjadors celebrant
junts les festes, consum... Però som conscients que hi ha una altra realitat que viu al marge de tot això, que pateix molt i pel
més bàsic, com tenir un sostre on viure, menjar..., etc. Des dels Serveis Socials municipals intentem atendre totes aquestes
demandes bàsiques amb les eines que tenim a labast. Una de les necessitats més difícils de cobrir des dels ens locals és
ajudar a garantir el dret a lhabitatge. Per això, des de lAjuntament, aquests últims anys sestà ajudant a rehabilitar i a fer reformes bàsiques a pisos
amb la finalitat dinclourels a la borsa de lloguer social, sestà projectant la construcció dhabitatge de lloguer social i shan començat a comprar pisos
per adjudicar-los a aquelles famílies que ho necessitin com a mesura demergència temporal. Aquest any, hem invertit 427.817,09 per a la compra de
cinc habitatges en lexercici del dret de tanteig i retracte que se sumen a un altre pis que ja es va posar a disposició de lloguer social ara fa dos anys.
No és una solució definitiva, però és una empenta per aquelles famílies que es troben en situacions límit.

Grup Municipal ERC

Contra la repressió del 78, solidaritat, autoorganització i autodeterminació
La CUP vol expressar el més absolut rebuig davant la petició de presó i inhabilitació per part de la Fiscalia de l'Estat espanyol a
Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Carles Mundó, Meritxell Borràs, Mireia Boya, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Josep Nuet, i
mostrar tota la solidaritat amb les persones imputades així com també amb les que es troben a l'exili.
Es tracta d'un judici polític contra el Dret a l'Autodeterminació del poble català i demostra, un cop més, la deriva autoritària de l'Estat
espanyol, que a través dels seus aparells repressius pretén coartar els drets fonamentals de la ciutadania. Per això, la CUP considera
que cal que es reverteixin els judicis en un boomerang jurídic i polític contra l'Estat espanyol i que s'articuli un contra-relat al relat dels poders judicials,
polítics i mediàtics de l'Estat espanyol, el qual presenta com un delicte de rebel·lió, sedició i desobediència l'organització i celebració d'un referèndum
democràtic.

Grup Municipal Som Caldes

Perdem una oportunitat única
Final de l'exercici. Un any marcat per l'intent del govern municipal d'accelerar obres per tal de finalitzar-les a temps (abans de les
eleccions municipals del maig de l'any que ve). Esperem que així sigui i s'acabin bé i en bones condicions, sense més contratemps
i
el més aviat possible perquè el poble se'n pugui beneficiar. No obstant, reiterem el nostre punt de vista sobre la remodelació de la
plaça de la Font del Lleó: creiem que s'està desaprofitant una oportunitat única -tapant-la amb aquest empedrat homogeni- per
posar en valor i projectar els actius patrimonials i arqueològics d'aquesta plaça tan nostre i singular.
En pocs dies ens trobarem en plenes festes i cal que encarem amb energia el proper any ja que venen dies durs (com la sentència
dels presos polítics) i de nous reptes col·lectius (municipals '19). En tot cas, siguem conscients, calderins i catalanes, que junts
som més forts i amb diàleg i consens arribarem més lluny com a poble i com a país.

Partit Demòcrata Europeu Català

Els deures polítics
La política en el panorama espanyol ha de fer els seus deures. Ja no parlem només de la tasca administrativa en que consisteixen les
eines polítiques, ara té els deures de reconduir-se a si mateixa i sortir de la crispació en que està ficada. En un clima ple de falses
informacions i enmig d'una tensió política que de vegades sembla que no volem abandonar per cap de les dues bandes, comencen a
sortir els primers símptomes que molts ja havien anunciat que arribarien. Després d'haver normalitzat la imatge del poble sent agredit i
haver-nos acostumat a aquest tipus de violència, es comença a veure la inevitable conseqüència. La violència torna al carrer i no es
forma de disturbis al carrer o un espontani donant una bufetada a un alt càrrec del govern. Ara parlem d'una situació que ens porta molts records de la
nostra història, ara tenim els deures d'acabar allò que havíem d'haver fet fa 43 anys i tenim la feina d'abandonar la crispació i tensió política amb l'objectiu
d'un benestar comú.

Grup Municipal PSC - PM

2018, un any convuls
Ara va fer un any del referèndum per la independència de l'1 d'Octubre. Aquest va marcar un punt de ruptura en tota la situació social i
política a Catalunya amb l'Estat Espanyol. El que molts anomenen l'Octubre Republicà, va estar marcat i caracteritzat per una entrada
brusca de les masses en les àrees polítiques del nostre Pais i contra ciutadans que volien votar pacíficament. Una impressionant mobilització
de Catalans es varen mobilitzar des de abaix fins a dalt ... Que va desafiar l'aparell de l'estat amb l'aplicació de l'article155. Aquest fet ens
ha acabat afectant a tots els ciutadans, i en totes les polítiques socials més importants del nostra dia a dia. Un fet molt lamentable, malauradament, què
serà dificil de restaurar.Per això cal fer esment que estem en un ambient preelectoral en el qual es qüestiona quins seran aquests darrers mesos de
mandat a Caldes. Per això cal fer una reflexió per part de tots els Calderins i destar pendents de quins canvis tenen previstos des de el grup de Govern
municipal d'ERC de les previsions per fer front a tots els canvis de polítiques que aquesta situació a comportat a tots els Calderins i Calderines.
Malgrat la situació, des de el nostre grup municipal, Units per Caldes, desitgem unes molt bones Festes de Nadal I una bona entrada d'any 2019.

Grup Municipal Units per Caldes

Gaudim del Nadal
Un any més, estem a punt d'arribar a Nadal. Deixem enrere un any que ha estat difícil per a molts però malgrat els temps de crisis que
ens toca viure, cal que tots nosaltres siguem capaços de trobar en aquestes festes el valor de les petites coses que sovint no valorem.
Les petites coses que, sense saber per què, fan que ens oblidem de tot allò que ens preocupa i que ens sentim molt millor. Són dies per
retrobar-nos amb la família, menjar plegats en una taula, recordar aquelles persones que hem estimat i ens han deixat, riure, cantar, fer
cagar el Tió, fer gresca el Cap dany, acompanyar els més petits a portar la carta el patge, gaudir de la il·lusió del dia de Reis...
Totes aquestes coses tenen un sentit que hem de saber trobar i viurel amb intensitat perquè és el que ens omple. Per això, aquest any us volem felicitar
el Nadal amb una frase de Charles Dickens: Honoraré el Nadal en el meu cor i procuraré conservar-lo tot lany.

Grup Municipal PPC
Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2018
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Fins al 6 de gener

16 de desembre

Exposició "Calderins d'arreu.
De la memòria als objectes"
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16
a 19 h; diumenges de 10 a 14 h (excepte
25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener)
Lloc: Thermalia Museu de Caldes de
Montbui
Org.: Thermalia Museu de Caldes de
Montbui

De 10 a 14 h 7a Matinal per la Marató
Caminada popular, animacions infantils,
xocolatada, activitats, tastets, paradetes,
Biblioutlet, tallers, Sant Calidae, Rifa
Solidària
Lloc: Plaça Catalunya
Org.: Caldes Bull amb La Marató amb
entitats locals

12 de desembre
19 h Concert de Nadal
de l'EMM Joan Valls
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Org.: EMM Joan Valls i col·labora
l'Ajuntament de Caldes de Montbui

13 de desembre
17.30 h És Nadal i a casa hi ha una cadira
buida (Cicle Desprendre per aprendre)
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Org.: Creu Roja, Obra Social "la Caixa" i
Fundació Santa Susanna

15 de desembre
D'11 a 13 h Contes de Nadal
Activitat itinerant
Lloc: Pl. de l'Església
Org.: Associació de Veïns i comerciants del
Casc Antic
18 h Sessió de Rialles,
actuació d'"El Pot Petit"
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Rialles de Caldes, Acció Cívica
Calderina Preu de l'entrada: 8  infantil 10  adults
Venda d'entrades a les hores de taquilla, al
Casino. Dimarts i dijous de 17 h a 19 h, a
ca la M. Dolors i a
cultura@casinodecaldes.cat.
12 h Un conte al sac
Per a infants fins a 4 anys. Cal recollir
invitació prèviament a l'Àrea Infantil
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Biblioteca de Caldes
19 h Inauguració de l'exposició
col·lectiva D'ARTSgrup
Lloc: Espai d'Art Casino
Org.: ARTSGrup
21.30 h Quinto de Nadal
amb els Escaldats
Lloc: Local d'assaig dels Castellers de
Caldes (c. General Padrós, 35)
Org.: Castellers de Caldes
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De 17 a 19:15 h Ioga amb la Marató:
descobrir un regal amagat en cada
pèrdua
17 a 18 h conferència - taller a càrrec de
Swamini Danda (experta en ioga) i
Almudena Lucero (Tècnic Sanitari
especialista en acompanyament al dol)
18:15 a 19:15 h - sessió de ioga dirigida
per Swamini Ajna (Biòloga i mestre de ioga).
Coneix eines senzilles i pràctiques, aptes
per a tothom, per alliberar el malestar físic,
emocional i mental que causen els
processos de pèrdua
Org.: Yoga Ashram
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Preu: Donatiu voluntari, el 100% de la
recaptació anirà destinat a la Marató de
TV3

De 17.30 a 18.30 h Festa de Nadal a
l'Escola Bressol Municipal
El Gegant del Pi
Lloc: Escola Bressol Municipal
El Gegant del Pi
Org.: Escola Bressol Municipal
El Gegant del Pi i AMPA de l'escola
18.30 h Concert de violoncels i guitarres,
Nadales i obres vàries
Lloc: Sala d'Actes de l'Escola Municipal de
Música Joan Valls
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls

22 de desembre
18 h Presentació de l'Orquestra Municipal
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls

23 de desembre
18 h Concert Coral de Nadal
Lloc: Sala Noble de l'Espai Can Rius
Org.: Coral del Centre
Entrada gratuïta i rifa d'una panera amb
beneficis destinats a la Marató de TV3

17 de desembre

24 de desembre

20.30 h Nadal Yogui, preparem uns dies
de pau
Pessebre vivent, nadales, yoguis. Hi haurà
un obsequi i refrigeri per a tots els assistents
Lloc: Yoga Ashram
Org.: Yoga Ashram

17 h Pessebre Vivent
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Pessebre vivent de Caldes de Montbui

19 de desembre

18 h Missa del Pollet
(Missa familiar de Nadal)
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa maria

18 h Book Express Club
Per a infants de 8 a 11 anys. Cal formalitzar
inscripció a l'Àrea Infantil
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Biblioteca de Caldes

24 h Missa del Gall
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa maria

20 de desembre

24, 27, 28, 29 i 30 de desembre i
2, 3 i 4 de gener

17.30 h Christmas story
Lloc: New Horizons (c. Delger, 7)
Org.: Escola d'idiomes New Horizons
Cal confirmació d'assistència trucant al tel.
93 865 35 21

21 de desembre
De 17.30 a 18.30 h Festa d'Hivern a
l'Escola Bressol Municipal La Lluna
Lloc: Escola Bressol Municipal La Lluna
Org.: Escola Bressol Municipal La Lluna i
AMPA de l'escola

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h Trenet
de Nadal
Parades: parc de l'Estació, c. Llobet i Vallllosera, av. Josep Fontcuberta - Institut
Manolo Hugué, Avel·lí Xalabarder - c.
Montserrat, av. Pi i Margall - c. St. Climent,
pl. de la Font del Lleó - Termes Romanes
Org.: UCIC - Caldes Centre Comercial
Preu: 3  (0,5  amb vals de Caldes Centre
Comercial) i gratuït per a infants de 0 a 2
anys

25, 26 i 30 de desembre de 2018
18.30 h Els Pastorets
de Josep M. Folch i Torres
A càrrec del Grup Escènic Casino, dirigits
per Jordi Graví, Joan Tarrades i Laia Cuscó.
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Grup Escènic Casino
Col·laboren: Electra Caldense, Obra Social
"la Caixa" i Casino de Caldes
Preus: 10  soci; 12  no soci; 6  infantil
Venda d'entrades a les hores de taquilla, al
Casino. Dimarts i dijous de 17 h a 19 h, a
ca la M. Dolors i a
cultura@casinodecaldes.cat.

27 de desembre de 2018
De 10 a 13 h Tallers de Nadal:
Arbre de Nadal
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC - Caldes Centre Comercial

Del 27 al 29 de desembre
de 2018

16.30 h Els pastorets
A càrrec del grup d'animació
Riure per Viure
Lloc: Punt de trobada de la Fundació Santa
Susanna
Org.: Fundació Santa Susanna

30 de desembre de 2018
11.30 h Visita del Patge Reial
Lloc: Plaça Moreu
Org.: Comissió de Reis

1 de gener de 2019
19.30 h Gran concert de Cap d'Any
Valsos i polques a càrrec de l'Orquestra
Jove Filharmònica Catalana
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Casino de Caldes
Col·laboren: JOFICAT, Electra i l'Obra Social
"la Caixa"
Preu: estudiants de música 6 ; socis 12 
i no socis15 

2 de gener de 2019

De 16 a 20 h PIN 2018
(Parc Infantil de Nadal)
Per a infants de 5è i 6è de primària i
de 1r d'ESO
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Espai Jove El Toc
Entrada lliure. Aforament limitat.

27, 28 i 31 de desembre i
2, 3 i 4 de gener
De 9 a 13.30 h Activitats de Nadal
al CN Caldes
Per a infants de P3 a 6è.
Lloc: Complex Esportiu Les Cremades
Per a més informació, preus i inscripcions:
recepció del CN Caldes (tel. 93 865 04 23)
Org.: CN Caldes

De 17 a 20 h Taller de Nadal:
Màscares i maquillatge
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC - Caldes Centre Comercial

3 de gener de 2019
De 17 a 20 h Taller de Nadal:
Els 3 Reis i maquillatge
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC - Caldes Centre Comercial

4 de gener de 2019
De 10 h a 13 h Taller de Nadal:
Fanalet de Reis
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC - Caldes Centre Comercial

28 de desembre de 2018
De 10 a 13 h Taller de Nadal:
Preparem el Cap d'Any
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC - Caldes Centre Comercial

5 de gener de 2019
18.30 h Cavalcada dels Reis Mags
Recorregut: des de la zona el Tint fins a la
pl. Font del Lleó
Org.: Comissió de Reis

Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2018
www.caldesdemontbui.cat
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