caldes ok.qxp

26/10/2006

20:12

PÆgina 1

CASA

NÚM. 47

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

La promoció termal
a l’Estat rep un
milió d’euros
pàg. 5

La Cercavila de la
Capvuitada, primer
passeig multitudinari pel
nou carrer Major

La I Nit de l’Esport
aplega 230 comensals
L’Ajuntament ha convocat la primera trobada per reconèixer la
trajectòria esportiva de diferents col·lectius i persones de Caldes de
Montbui. L’informatiu Casa de la Vila se suma a l’homenatge amb
un recull de fotografies de les persones guardonades.

pàg. 4

Comença l’estudi de
necessitats de la
gent gran
pàg. 6

Educar i educar-nos ha de ser divertit, interessant i una font de
motivació. A mesura que els sistemes pedagògics avancen, l’educació deixa de ser l’equivalent de traslladar infinitat de coneixements dels llibres de text a la memòria i passa a ser l’acumulació
d’experiències i eines per millorar la nostra qualitat de vida.
En aquesta nova etapa del món de l’educació prenen importància
valors que fins ara havíem posat en l’espai reservat a l’oci. L’esport,
que és un d’aquests valors, troba per fi el lloc que li pertoca i es
converteix en una via essencial per al creixement personal d’infants, joves i adults.
L’Ajuntament també s’apunta a aquesta tendència. Practicar esport equival a
adquirir hàbits saludables, a fugir de la vida sedentària que propicia la societat dels
avenços tecnològics, a aprendre a compartir, a trencar les rutines i a descobrir formes
de despertar el cos i la ment.
Per això aquest govern donarà suport a totes les iniciatives que promoguin la
pràctica esportiva. En aquest butlletí n’apareixen dos exemples que involucren a unes
8.000 persones de Caldes: un, la celebració de la Nit de l’Esport i, dos, la implantació del Pla català de l’esport a les escoles. Hem d’educar i ens hem d’educar prenent
com a base, també, l’esport. Com que a Caldes de Montbui hi ha milers de persones
avesades a fer-ho, no ens serà gens difícil aconseguir-ho.
Montserrat Domènech i Borrull
Alcaldessa

Comparteix cotxe a
través de
www.caldesdemontbui.cat
pàg. 6

La informàtica millora
els tràmits
administratius
pàg. 6

caldes ok.qxp

26/10/2006

20:12

PÆgina 2

PRIMERA NIT DE L’ESPORT
Divendres 29 de setembre de 2006 es va celebrar la I Nit de l’Esport de Caldes de Montbui, una vetllada dedicada a esportistes i entitats que fan de la vila un espai saludable i actiu.
Per fer la tria de les persones guardonades, l’Ajuntament va comptar amb una comissió formada per
periodistes de Caldes i amb la col·laboració de les mateixes entitats esportives.

Lliura el guardó: Montserrat Tura
Recam Laser

Lliura el guardó: Montserrat Tura
Campionat Rosario Sánchez (A.Futbol Sala)

Lliura el guardó: Xavier Ortega, regidor d’Esports
Pujada automoblística Farell. (Escud Motor Racin)

Lliura el guardó: Xavier Ortega, regidor d’Esports
Cursa de Muntanya del Farell (Club Natació

Lliura el guardó: A. Rebolleda, rep. territorial de
l’esport. Jordi Martin (atletisme)

Lliura el guardó: Antoni Tobeña de la Diputació
Recam Laser

Lliura el guardó: Antoni Rebolleda
Sergi Fernàndez (hoquei patins)

Lliura el guardó: Josep M. Tarruell, regidor
Joan Vicente (BTT)

Lliura el guardó: Josep M. Tarruell, regidor
Olga Rodriguez (futbol femení)

Lliura el guardó: Josep Coral, regidor
Joaquim Camps (ral·li)

Lliura el guardó: Jordi Coll, regidor
Tere Vivancos (body fitnes)
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Lliura el guardó: Maria Pilar Piñol, regidora
Núria i Mònica Gil (kid-fit)

Lliura el guardó: Josep Conejos, regidor
Arnau López (trial)

Lliura el guardó: Montse Coll, regidora
Bet Serrano (BTT)

Lliura el guardó: Josep Gaspar, regidor
Josep M. Pineda (agility)
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Lliura el guardó: Edilbert Comas, regidor
Rafael Tibau (motor)

Lliura el guardó: David Miramanda, regidor
Equip Infanitl d’Escacs

Lliura el guardó: Lourdes Tesan, regidora
Ramon Poble (Vallès Grup Caní)

Lliura el guardó: Lourdes Tesan, regidora
Manel Pallarés (Club Hoquei Caldes)

Lliura el guardó: Ramon Solè, 9 Nou
Pere Roldan (Natació del CN Caldes)

Lliura el guardó: Ramon Solè, 9 Nou
Futbol (Futbol Sala CN Caldes)

Lliura el guardó: Ramon Solè, 9 Nou
Núria Marin (Bàsquet CN Caldes)

Lliura el guardó: Míriam Viaplana, Ràdio Caldes
Manolo Romero (Atletisme CN Caldes)

Lliura el guardó: Míriam Viaplana, Ràdio Caldes

Lliura el guardó: Mònica Fernàndez, Set.
Montbui

Lliura el guardó: Toni Vila, 9 Nou
Lluís Martí (Club de Futbol Caldes)

Lliura el guardó: Mònica Fernàndez. Set.
Montbui

Lliura el guardó: Joan Serrat, Canal Català V.
Oriental

Lliura el guardó: Mercè Banyuls, Tot Caldes
Amics del Sender

Lliura el guardó: Joan Serrat, Canal Català
Joan Montsalvatge, Jordi Ferrer (CB Caldes)

Caldes, municipi promotor
del Pla català de l’esport

passat i que es va anomenar Pla
experimental de l’esport. Aquest
curs, el programa es consolida, deixa
de ser experimental i passa a anomenar-se Pla català de l’esport.
Per formalitzar aquesta nova
etapa, l’Ajuntament ha signat un
conveni amb el Consell Català de
l’Esport. Segons aquest acord les
dues administracions col·laboraran

amb les escoles de primària i
secundària per promoure hàbits
esportius saludables entre els infants
i els joves.
El CEIP Farell, el CEIP Montbui i
l’Escola Pia ja han iniciat activitats en
aquest sentit creant una oferta d’activitats extraescolars esportives
adreçades a infants de 3è a 6è de
primària.

La iniciativa duta a terme per la
Generalitat per incentivar la pràctica
esportiva a les escoles ha consolidat
a Caldes de Montbui. La vila va participar en la prova pilot que el Consell
Català de l’Esport va endegar el curs

Joaquim Masclans (Esquaix del CN Caldes)

LA CASA DE LA VILA
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Milers de persones
passegen pel carrer
Major el diumege
de la Capvuitada
Geganters, Capgrossos, Pastorets, Bastoners i Castellers han desfilat pel carrer Major el diumenge de la Capvuitada, com és tradició. Aquesta vegada, però, el pas de
les colles ha simbolitzat l’obertura del carrer Major després d’estar 10 mesos tancat al trànsit a causa de les
obres d’urbanització. A darrere, milers de persones han
desfilat atretes per l’acte d’obertura que començava a la
plaça de l’Àngel però, sobretot, per les moltes activitats i
parades que les esperaven al passeig del Remei en
motiu de l’Aplec. En el moment d’obrir simbòlicament el
carrer s’han repartit unes 1.500 bosses de carquinyolis,
fet que indica que al llarg de tot el matí milers de persones han passejat amunt i avall pel carrer Major i el passeig del Remei.
Per fer l’obertura oficial del carrer, Caldes de Montbui
ha rebut la visita del conseller de Governació i Administracions Públiques, Xavier Sabaté, qui ha tallat la cinta
acompanyat de l’alcaldessa, Montserrat Domènech, i
dels regidors i les regidores del consistori. Plegats han
recorregut tot el carrer Major, fet que ha permès al representant de la Generalitat comprovar els resultats de l’obra per la qual el govern català va donar una subvenció
de 245.582,94 euros.
L’Aplec del Remei tanca el programa de Festa Major
2006 amb una diada assolellada i una convocatòria mul-

Caldart, la mostra més representativa

El Conseller de
Governació va
assistir a l’acte
inaugural

titudinària que enguany ha ampliat l’escenari festiu a tot
el tram que uneix l’ermita del Remei amb el bell centre
de la població.
Les obres del carrer Major
El projecte de pavimentació i reforma dels serveis del
carrer Major va començar a finals de gener i ha consistit
a ampliar les voreres, recol·locar les llambordes, eliminar
les barreres arquitectòniques, incorporar nou mobiliari
urbà i renovar la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigües.

LES FESTES LOCALS

de l’art a Caldes de Montbui
Fins al 26 de novembre es pot visitar l’exposició biennal titulada Caldart inaugurada a Thermalia aquesta
Festa Major. La mostra és un recull de creacions de 24
artistes de Caldes de Montbui (pintures, escultures, fotografies o vídeo instal·lacions) que ocupen les sales
Sebastià Badia i Saló Balneari del Museu. El comissari
de Caldart 2006 ha estat en Josep M. Botey, de la Galeria AB de Granollers i els artistes que exposen són: Cristina Arañó, Maria Andilla, Sebastià Badia, Josep Manel
Borràs, Toni Carné, Núria Corbera, Inna Fernández, Rosa
Ferreres, Vicenç Ferreres, Maria Flaqué, Antoni Font,
Ferran Fontanals, Montse Gonzalo, Marga-lef, Dolors
Molina, Yolanda Molina, Dolors Padró, Inmaculada Pelayo, Rosa Permanyer, Helena Pielias, Assumpció Sala,
Ferran Vidal, Ramon Vilanova i Juan Manuel Villa.

El Ple de l’Ajuntament del passat 5 d’octubre va
aprovar per unanimitat que les festes locals de l’any
2007 a Caldes de Montbui seran el 19 de març i el
15 d’octubre.
El 15 d’octubre és el dia festiu corresponent a la
Festa Major. L’altre, el 19 de març, es va triar entre
diferents opcions després de consultar les quatre
escoles de primària, les tres escoles bressol, l’IES
Manolo Hugué i les associacions empresarials de la
vila (la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes i
l’Associació d’Empresaris de Caldes).
El 44% de les consultes va votar a favor del 19 de
març, la resta ho va fer per les altres opcions restants de les quatre que es van presentar.
1 de gener de 2007
Cap d’Any
6 de gener de 2007
Reis
19 de març de 2007
Festa local – Sant
Josep
6 d’abril de 2007
Divendres Sant
9 d’abril de 2007
Dilluns de Pasqua
Florida

1 de maig de 2007
Festa del Treball
15 d’agost de 2007
L’Assumpció
11 de setembre de
2007
Diada Nacional
12 d’octubre de 2007
Festa de la Hispanitat
15 d’octubre de 2007
Festa local – Festa
Major

1 de novembre de
2007
Tots Sants
6 de desembre de
2007
Dia de la Constitució
8 de desembre de
2007
La Immaculada
25 de desembre de
2007
Nadal
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PER PRIMER COP A LA HISTÒRIA

LA PROMOCIÓ TERMAL
REP UN MILIÓ
D’EUROS DE L’ESTAT
La promoció turística termal ha rebut una de les
empentes més grans d’ençà de la creació de la Secció
de Municipis amb Aigües Minerals i Termals de la FEMP
(Federació Espanyola de Municipis i Províncies) l’any
2001.
El dia 6 d’octubre es va signar el reial decret de
segons el qual el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
atorga una subvenció d’un milió d’euros que gestionarà
la FEMP i que s’invertirà en promoció termal

Recompensa per la creació de la Secció de
Municipis amb Aigües Minerals i Termals
El text del real decret en virtut del qual la promoció termal rep una subvenció d’un milió d’euros anuncia que el
turisme termal “és un producte amb una clara vocació de
futur que mereix una actuació per part dels poders
públics per a situar en el mercat turístic la qualitat i la
varietat dels recursos hidrominerals i termals espanyols”.

Caldes i la Secció, presents a Termatalia
Caldes de Montbui participa a la fira de turisme termal Termatalia per dos motius. D’una banda, com a vila
termal, d’altra banda, com a municipi que presideix la
Secció de Municipis amb Aigües Minerals i Termals de
l’Estat.
Termatalia és l’única fira internacional de turisme termal de la península i actua com a referent europeu en
aquest àmbit. L’organitza Expourense i enguany té lloc a
Ourense del 27 al 29 d’octubre i Argentina hi és present
per presentar els seus plans en matèria de legislació
lúdica i termal. La presència d’Argentina es deu a una
presa de contacte que ha fet la Secció aquest estiu a
través de la presidenta, Montserrat Domènech, que es
va traslladar a la província argentina d’Entre Ríos.

L’alcaldessa Montserrat Domènech en el moment de la signatu-

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç entén que
calia invertir en aquest interès general que ajudarà els
plans de diversificació geogràfica i d’eliminació del turisme només estacional que té l’Estat. Tot i així, calia fer-ho
a través d’una entitat representativa que aglutinés la
majoria de les localitats amb estacions termals. En
aquest sentit, ha estat decisiva l’existència de la Secció
de Municipis amb Aigües Termals i Minerals perquè la
FEMP rebi aquest milió d’euros.
Caldes de Montbui va liderar la creació de la Secció
l’any 2001 i encara avui la presideix l’alcaldessa Montserrat Domènech. En l’actualitat, compta amb prop de
100 municipis adherits amb l’objectiu d’impulsar la
modernització de les viles termals i la modernització integral de les infraestructures i de l’oferta turística.
La Secció ja s’ha posat a treballar en el programa
d’actuacions de promoció finançades a través d’aquesta
subvenció.

Les línies de treball seran les següents:
La configuració d’una marca turística comuna (“Villas
Termales”).
La creació d’una pàgina web de “Villas Termales”.
La participació en fires i jornades per promocionar la
marca.
L’elaboració de material promocional per al producte
“Villas Termales”.
La realització d’una campanya de sensibilització i promoció de les viles termals.
El finançament d’una estructura tècnica per a la gestió de les accions descrites.

Col·laboració entre
balnearis i municipis
termals de l’Estat
Montserrat Domènech, en representació de la Secció
de Municipis amb Aigües Minerals i Termals d’Espanya, i
Miguel Mirones, en representació de l’Associació Nacional de Balnearis (ANBAL), han signat un acord de
col·laboració per impulsar el turisme termal i per afavorir
el desenvolupament econòmic dels municipis termals.
L’acte de signatura s’ha celebrat l’11 d’octubre.
Aquest conveni suposa la consecució de dos grans
objectius perseguits per la Secció. D’una banda, el conveni clarifica el significat del terme “balneari”, excloent el
gran nombre d’establiments d’spa i de talasoteràpia que
s’han apropiat sense rigor d’aquesta paraula. La diferència entre els balnearis i aquests centres és que els primers treballen amb aigües mineromedicinals i compten
amb una direcció mèdica, fets que no es compleixen
necessàriament en els mal anomenats “balnearis
urbans”.
D’altra banda, el conveni suposa la incorporació del
sector privat en les accions de millora i desenvolupament
de les viles termals per les quals treballa la Secció.
LA CASA DE LA VILA 5
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Definició dels usos
del centre de recursos
per a gent gran
Aquest octubre comença l’estudi per a la definició
dels usos i els espais del futur centre de recursos per a
la gent gran de Caldes de Montbui. L’Ajuntament ha
decidit tirar endavant un procés basat en la participació
dels seus futurs usuaris per recollir les necessitats que
haurà de complir l’equipament abans d’encarregar el
projecte arquitectònic. D’aquesta manera, els recursos
i els tipus d’estances que tindrà l’edifici seran el més
fidels possible a les funcions que haurà de complir.
A més del procés que seguirà l’elaboració de l’estudi, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania l’adreça de correu electrònic bsocial.cm@caldesdemontbui.cat, per a aquelles persones que vulguin adreçar
opinions i suggeriments sobre el futur centre de recursos per a la gent gran.
Es faran entrevistes a persones de Caldes majors de
60 anys associades i no associades, es parlarà amb
professionals calderins relacionats amb gent gran i s’utilitzarà tota la informació al respecte que té l’Ajuntament, inclosa l’experiència dels tècnics municipals.
Amb la informació recollida es farà una primera proposta que serà presentada en un acte públic a la ciutadania.

Segona edició de
“Dones cap a la feina”
Ha començat la segona edició del programa per al
foment de la igualtat d’oportunitats “Dones cap a la
feina”, que organitza l’Ajuntament de Caldes amb el
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.
El programa va adreçat a dones que porten temps
sense treballar, amb situacions personals diverses (aturades de llarga durada, dones amb càrregues familiars, persones immigrants...) i que volen reincorporar-se novament al món laboral.
Diferents professionals experts impartiran els moduls
del programa que compta amb la col·laboració de la Fundació Residència Santa Susanna, per formar sanitàries
geriàtriques. A més, el curs ha contactat amb empreses
o comerços que col·laboraran acollint les alumnes en
pràctiques, amb la finalitat de complementar la seva formació i amb la possibilitat que siguin contractades.
Del curs de l’any 2005, de les 17 dones que van acabar el programa, 14 van trobar feina.

L’ADMINISTRACIÓ, MÉS ÀGIL

COMPARTIR COTXE PER INTERNET
La web municipal www.caldesdemontbui.cat ha
incorporat una nova aplicació a través de la qual compartir cotxe. Es tracta d’un espai a Internet on les persones de Caldes i rodalies poden difondre les seves
necessitats per fer trasllats més o menys curts i més
o menys assidus. L’aplicació ofereix la possibilitat de
posar en contacte persones que necessiten fer un
determinat trajecte amb persones que el fan i disposen de vehicle privat. Aquest espai de trobada pot servir per posar d’acord petits grups de gent que vagin a
treballar als polígons, o a pobles de les rodalies, o a
estudiar a les universitats. Fins i tot pot servir per
compartir cotxe en un viatge llarg.
Aquest servei compleix la doble funció de promoure la mobilitat sostenible i, alhora, permetre compartir
despeses en els desplaçaments.
6
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui està implantant un nou sistema informàtic que suposa una manera de treballar els expedients més àgil i més segura.
Els expedients són aquells processos mitjançant
els quals un ajuntament resol peticions de la ciutadania, com la sol·licitud d’una subvenció o la tramitació
d’una llicència d’obres, per exemple.
Les previsions són adaptar al nou sistema tots els
processos administratius durant l’any 2007. La
implantació progressiva mostrarà millores també progressives al llarg de l’any, però els beneficis absoluts
del programa es tindran un cop funcioni de manera
integral, fet que es preveu per a l’any 2008.
Entre altres, aquest sistema ofereix beneficis com
permetre les consultes de la ciutadania sobre com
estan els seus expedients de manera directa i a través d’Internet.
També ajuda a la consolidació de l’”oficina sense
papers”.
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Els grups municipals opinen......
“És que som de Caldes de Montbui”. Per a un
home o una dona que accepta anar a una llista per a unes
eleccions municipals i acaba prometent o jurant el càrrec
de regidor o regidora, alcalde o alcaldessa, no hi ha més
gran satisfacció que escoltar els comentaris dels ciutadans i les ciutadanes del seu poble referents a l’orgull que
senten de ser de Caldes, de viure a Caldes, de poder dir
“és que soc de Caldes de Montbui”.

Viure en un lloc determinat és una opció lliure i personal. I aquest orgull de sentir-se del municipi (el que sigui)
i sobretot d’estimar-lo, creix en la mesura que el poble ho
fa (nous carrers, nous equipaments, nous serveis...)
seguint el model que els seus ciutadans i ciutadanes hem
triat i que fa que mai haguem pensat en marxar. És aquest
orgull de molts calderins i calderines el que ens motiva i
ens esperona a fer més i millor. PSC

En benefici de tots. Aquesta és una legislatura que
s’està demostrant prolífica en la quantitat i la qualitat de
l’obra de govern realitzada.
Això és degut al fet de que la crispació entre les forces
polítiques ha desaparegut, i d’aquest fet tothom se n’ha
de sentir content, tant els ciutadans, que veuen com així
se satisfà millor l’interès general, com les forces polítiques, perquè tots hem contribuït a aquesta nova manera
de fer les coses. Realment, durant aquests tres anys de

govern s’han dut a terme una gran quantitat d’iniciatives
que suposen una millora per al conjunt de la població i que
fan, per tant, que Caldes sigui cada vegada un poble
millor.
Des de Convergència i Unió estem molt satisfets de
comprovar que la nostra aposta pel pacte i malgrat els
condicionaments del Pla de sanejament, esta donant els
fruits que preteníem a fi d’aconseguir el millor desenvolupament per a Caldes i per a la seva gent. CiU

Una altra política de mitjans. La pluralitat informativa és fonamental en democràcia. En aquest sentit tenim una
bona notícia i una altra de dolenta. La bona és que l’equip
de govern ha accedit a la nostra demanda que tots els grups
municipals puguin participar en cada número d’aquest butlletí. De fet, la llei els hi obliga. La dolenta té a veure amb el
procés d’adjudicació de la gestió de Ràdio Caldes. El concurs, convocat amb certa mala intenció el 31 de juliol, just
abans de vacances i sense dir res al nostre grup que n’havia
demanat informació en tres plens consecutius, no valorava
criteris importants com el coneixement o l’experiència en el
mitjà. En cas d'haver-se tingut en compte, la gent que durant

més de 25 anys ha fet ràdio desinteressadament, hagués
tingut moltes possibilitats de continuar. La víctima directa
d’aquesta tèrbola actuació ha estat, doncs, una entitat de
Caldes que la seva principal raó de ser és la gestió de l’emissora municipal. I caldrà vigilar que la víctima indirecta no
sigui la pluralitat informativa. Ara, una empresa privada gestionarà dos mitjans.
Des d’Esquerra ens preocupa la concentració dels mitjans, perquè ens preocupa la pluralitat informativa. Però un
equip de govern que convoca 2 plens en 6 mesos no deu
estar massa preocupat perquè tothom pugui exposar els
seus punts de vista. ERC

En aquesta recent capvuitada han estat inaugurades les obres de remodelació del carrer Major. La transformació ha estat important: bàsicament el vianant ha recuperat espai després de anys de perdre’n constantment i arreu.
Per bé que els detalls del projecte i dels acabats corresponen a l’equip de govern i als tècnics, estem satisfets d’haver contribuït –aquesta vegada des de l’oposició- a l’execució de l’obra. Des del primer moment el nostre grup es
mostrà favorable a l’arranjament d’aquest carrer, fins el punt
que varem ser l’únic grup de l’oposició que hi votà a favor. I
ja fins i tot abans de la inauguració, al carrer Major li ha can-

viat l’aspecte: hem vist mainada jugant-hi, gent passejanthi, persones amb dificultats de mobilitat que han redescobert el seu carrer, etc.
Probablement el model resultant de la obra hauria estat
diferent si el nostre grup hagués tingut més influència en el
govern municipal, i de ben segur el diàleg amb el grup de
veïns contrari a les obres, més fluït. Però cada dia que passa
estem més convençuts – i així ens ho han expressat molts
dels veïns- de l’encert d’haver donat suport a aquesta obra,
un veritable pas endavant en qualitat de vida per a ells i per
al conjunt de ciutadans. ICV-EUiA

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 pel 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 paisatges costums i tradicions, determinen una societat viva. Desitgem doncs, que aquest sigui 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 pel futur i l'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.
PPC
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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

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

Escola Bressol Els
Peixets
93 865 05 99
CEIP Farell

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

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

Imatges de Festa Major

Per ordre, d’esquerra a dreta:
L’envelat, el concurs de dibuix,
els Bastoners, els Pastorets,
els Castellers, els Diables i els
Geganters

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

