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22.000 pintxos en 10 dies

El Cafè del Centre, Ukiyo i
Robert de Nola guanyen la 3a
Via del Pintxo de Caldes de
Montbui, durant la qual es van
servir 22.000 pintxos
Aquesta ha estat, sens dubte,
l'edició amb més afluència de
consumidors. En 10 dies s'han
servit 22.000 pintxos de 25
establiments que competien per
les diferents categories del
concurs.
Carlos Martín, de l'Associació
Projecte Mexcla't, i Isidre Pineda,
regidor de Cultura i Patrimoni, van
ser els encarregats de fer l'acte
de lliurament de premis al bell

espai de la plaça del Molí de
l'Esclop.
El Cafè del Centre va ser el
guanyador del Premi Via del Pintxo
2018 amb la seva Mandonguilla
marinera. El pintxo de Thermaki
del restaurant Ukiyo es va endur
el Premi Caldes de Montbui, i el
restaurant Robert de Nola es va
fer amb el Premi Vot Popular amb
el seu pintxo de Croqueta al
vermut i varquinyoli.
Els guanyadors del concurs
d'Instagram d'aquesta edició de
la Via del Pintxo van ser les
fotografies de @jss76 amb el
primer premi, @sandrinerg amb

el segon premi, i @estel_lila amb
el tercer premi.
Entre els participants que van
omplir les butlletes solidàries de
zona es va sortejar un pack
d'experiències: un sopar per a 2
persones al restaurant guanyador
i un lot de productes
típics més entrades
per als Banys Termals
El Safareig.
La butlleta solidària va
aconseguir recaptar
450  destinats a la
delegació de la Creu
Roja de Caldes de
Montbui, Palau-Solità

i Plegamans i Sant Feliu de
Codines.
L'acte de lliurament de premis va
acabar amb la música en directe
dels Crazy Rockets com a fi de
festa.

Pàg. 5 La posada en marxa
de la zona blava allibera
zones d'aparcament i
afavoreix l'accés al centre
comercial
Pàg. 4 La campanya gratuïta
per obtenir l'ADN dels gossos
acaba el 31 d'agost

Turisme participatiu 2018

Pàg. 7 Joan Dausà, cap de
cartell del Festival Molí de
l'Esclop. I també, calderins de
renom com Luís Robisco i
Esther Condal

El sector turístic ha acordat fomentar el màrqueting on line, incorporar el nom de la vila
a la rotonda est, oferir campanyes de posicionament a Google als establiments turístics
i editar nous vídeos promocionals. Aquestes decisions shan pres en el marc dels
pressupostos participatius de Turisme 2018, a través de dues sessions de reflexió a les
quals es convida a tot el sector.

Pàg. 10 Caldes se suma al
projecte Ciutats Defensores
dels Drets Humans

En total seran 16.500  els que es dedicaran a la campanya 2018. LAjuntament té
establerta una aportació mínima anual de 15.000  en concepte de pressupost participatiu
de Turisme que cada any es revisa a lalça si el pressupost general de la regidoria ho
permet. Lany 2017, per exemple, laportació final va ser de 19.500 .
Després de prendre els acords a labril, lOficina de Turisme i els representants dels
establiments turístics calderins, estan treballant en lexecució dels projectes.
Aquest és el quart any que lAjuntament convida als representants del sector turístic a
participar en la presa de decisions sobre el pressupost que el consistori destina a accions
de promoció turística i reconeixement del destí Caldes de Montbui.

L'Ajuntament aposta
per l'ús de vehicles elèctrics
Pàg.3

Final d'etapa

Punt de voluntariat i entitats

Fa unes setmanes
vaig anunciar
públicament que
l'any vinent no
optaré a revalidar
l'alcaldia. Començo
doncs la meva
recta final com a
alcalde de Caldes,
almenys
en
aquesta etapa.
Hauran estat 12
anys, uns 125 plens municipals, pel cap baix mig miler d'actes
i milers de reunions. Des del primer dia, he mirat de posar
empenta i estratègia a l'acció de govern, conscient de la
responsabilitat que significa estar al capdavant d'una institució
que governa sobre 17.200 persones i amb recursos de tothom.
No faré aquí i ara balanç de tot el que s'ha aconseguit durant
aquests anys (la majoria d'ells, anys de crisi). No pertoca. Que
cadascú, si vol, faci el seu. Només diré que estic satisfet de la
feina feta i dels equips que he tingut, que he passat per la millor
escola de política i que haurà estat tot un honor veure, entendre
i transformar el poble des de la seva màxima representació. No
ho deixo perquè estigui esgotat ni mancat d'idees. Ho deixo
senzillament perquè a la vida tot són etapes i crec que aquesta
ja s'ha acabat. I perquè crec que en política és tan important
saber entrar com saber sortir. Sense estridències inútils, que
no m'han agradat mai. Qui agafi el relleu, es trobarà un
ajuntament i, crec també, un poble millor que el que em vaig
trobar jo. I això és el que compta

Al llarg del darrer any, l'Ajuntament ha donat un nou impuls a aquest servei
de suport a les iniciatives de participació ciutadana. Actualment, el Punt de
voluntariat i entitats és un espai al qual es poden adreçar persones i entitats
de Caldes de Montbui

Tot continua
Com no pot ser d'altra manera, l'obra de govern progressa.
Abans d'acabar l'any tindrem nova plaça al bell mig del nucli
antic, nou espai públic al costat de l'església, nou passeig de
les hortes, nou aparcament, el pas cap al polígon La Borda per
sota la C-59 etc. Mentrestant decisions que no són fàcils de
prendre, com la nova regulació de la zona blava, donen els
seus fruits. I apostem per la mobilitat sostenible com un dels
compromisos que tenim en la lluita contra el canvi climàtic i a
favor de la transició energètica. Seguim endavant.

Què ofereix?
Atenció a les persones que volen:
· Fer un voluntariat
· Col·laborar en activitats puntuals (per exemple: el Gran Recapte d'Aliments,
l'Escaldàrium...)
· Associar-se
Atenció a les entitats que volen:
· Incorporar la figura del voluntariat
· Acollir un projecte de Servei Comunitari
· Fer crides de col·laboració ciutadana per activitats puntuals
· Informar-se sobre tràmits generals de les associacions
· Assessorar-se en la gestió de conflictes associatius
· Assistir a les formacions gratuïtes del Pla de formació anual local

A qui es dirigeix?
A totes les associacions, grups
estables o fundacions que
tinguin el seu àmbit d'actuació
a Caldes de Montbui i que
estiguin inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats i a les
persones que volen fer un
voluntariat i/o associar-se.

L'Ajuntament promou els desplaçaments en vehicles elèctrics
Els serveis públics fan un salt quantitatiu en la utilització de modes de transport sostenible
i creen una flota de nou vehicles elèctrics per a ús de Brigades, Policia i la societat
Serveis Municipals
Amb la incorporació de sis nous vehicles Zero Emissions, el consistori posa en marxa una
campanya de substitució de l'ús de combustibles tradicionals per motors de càrrega elèctrica
en la flota de vehicles municipals. Aquesta flota ja compta amb cotxes, motos, furgonetes i
un segway sense emissions de partícules contaminants i silenciosos i que contribueixen, per
tant, a la reducció de la contaminació ambiental i acústica.
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament promou l'estalvi econòmic que suposa el canvi de
combustibles derivats del petroli per combustibles alternatius, al qual se suma la possibilitat
de fer ús dels aparcaments gratuïts que ciutats com Barcelona o pobles com Caldes de Montbui
reserven per a vehicles ECO i Zero Emissions.
Vehicles elèctrics al carrer
Serveis Territorials ha adquirit 4 vehicles: 3 turismes Renault, model ZOE 100% elèctric i 1
Renault Kangoo, 100% electric. Seran per a ús de les Brigades, servei de notificació i tècnics
municipals de diferents departaments.
L'empresa Serveis Municipals de Caldes, per al Servei de l'Aigua, ús de transports a obres,
trasllat de materials i lectura de comptadors, entre altres, ha adquirit dues furgonetes: 1 Nissan
e-NV200 L'Empresa Serveis Municipals EVALIA de 5 places i 1 Renault Kangoo Ze Flexi, de
2 places. Per al Servei de Recollida de Residus, ús de transport de personal i altres, també
ha adquirit una furgoneta Nissan e-NV200 EVALIA de 5 places.
La Policia Local, per a ús de la Policia de Barri i serveis urbans, va incorporar l'ús del segway
l'any 2017. I aquest maig ha incorporat una moto elèctrica, BMW Model C Evolution.
Cal fer esment, també, de les tres bicicletes elèctriques que la Diputació ha cedit per a ús
dels serveis municipals i que utilitzen de manera preferent els serveis de manteniment
d'equipaments esportius i educatius.
A més, punts de càrrega per a ús de la ciutadania
En paral·lel, l'Ajuntament i l'empresa calderina Electra Caldense Energia SA, treballen per oferir 4 punts de càrrega de vehicles elèctrics per a
la ciutadania calderina, gratuïts durant un període de dos anys (dos a Les Cremades i dos al Tint), un projecte que es concreta aquest estiu.
L'Ajuntament, per la seva banda, afegirà un carregador de bicicletes elèctriques que se situarà a la pl. de la Font del Lleó (davant l'edifici
consistorial).
Aquestes accions s'adrecen a facilitar a veïns i veïnes de Caldes de Montbui l'opció de fer servir vehicles amb combustibles lliures d'emissions contaminants.

Dues veïnes de Caldes
viatgen gratis amb la T-verda

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

Plaça de la Font del Lleó, 11 (3a planta)
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 862 70 24
Horaris: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
(si no us van bé aquests horaris contacteu amb el Punt)
Correu electrònic: participacio@caldesdemontbui.cat
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Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

La Núria Gonzàlez i la M. Àngeles
Lara són les primeres usuàries
calderines de la T-verda, el títol que
els hi permet fer viatges il·limitats
gratuïts en transport públic durant
tres anys. L'alcalde, Jordi Solé, i el
director general de l'AMTU, Joan
Prat, els van fer el lliurament
d'aquest títol que han obtingut
donant de baixa un vehicle sense
etiqueta ambiental i comprometentse a no adquirir-ne cap altre durant
els propers tres anys.
Amb aquest títol de transport, les
dues usuàries podran viatjar
gratuïtament i de forma il·limitada
en qualsevol mitjà de transport
públic (autobús, metro, ferrocarril,
tren i tramvia) i dins de tot l'àmbit
tarifari integrat de l'ATM de
Barcelona (6 zones), durant un
període de 3 anys.
L'AMTU és l'encarregada de
gestionar i tramitar, per encàrrec
de l'ATM, la nova targeta T-verda
per als usuaris de les corones 2

a la 6 (excepte els 18 municipis
de la corona 2 que corresponen
a l'AMB) i, conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya, l'ATM
i el ajuntaments associats han
promogut aquesta iniciativa.
La sol·licitud de la T-verda es pot
fer a través del web www.tverda.cat o trucant al telèfon 902
444 012 i no té cap cost d'emissió
per al seu titular. La T-verda es
pot fer servir durant tres anys,
amb una renovació anual de la
targeta sense cost.

Un 40% d'estalvi
en la factura de la llum municipal
La nova contractació d'electricitat
promoguda per l'Ajuntament l'any
2016 ha permès al consistori reduir
el cost en energia en un 9,3% i ha
evitat la pujada estatal de
l'electricitat que durant els anys
2016/2017 ha estat del 31%.
El desembre de l'any 2016,
l'Ajuntament va iniciar un procés
d'adjudicació del subministrament
elèctric a través de subhasta, model
que li ha servit per estalviar un 9,3%
en la factura d'electricitat al llarg
dels anys 2017 i 2018.
Tenint en compte que el cost de
l'energia ha pujat un 31% ens els
darrers dos anys, s'estima que
l'Ajuntament aconsegueix un estalvi
aproximat d'un 40% entre 2016 i 2018.
Al canvi de model de contractació
cal afegir les accions d'estalvi
energètic promogudes per
l'Ajuntament, de les quals la més
important ha estat la substitució de
lluminàries per tecnologia led tant
en enllumenat públic, com en els

edificis municipals de major
consum (Ajuntament, Biblioteca
i Thermalia).
Un cop comprovada l'eficàcia
d'aquest sistema, l'Ajuntament té
previst organitzar una altra subhasta
l'any 2018 per als 152 punts de
subministrament que gestiona.
S'estima que la subhasta partirà
d'un preu de licitació de 367.626,
el què suposa un estalvi del 9,11%
respecte preus del 2016.

Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2018
www.caldesdemontbui.cat
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Recollida dorgànica i rebuig
a través de Serveis Municipals

Tornar a lhort el què és de lhort

Serveis Municipals, lempresa que
fins ara ha gestionat el servei
daigua potable de Caldes de
Montbui, ha començat aquest maig
a gestionar directament el Servei
de recollida selectiva de les
fraccions rebuig i orgànica. Serveis
Municipals, que ara gestiona també
el Servei daparcament i Els Banys
Termals El Safareig, està sent una
entitat cabdal en el procés de
revisió i millora de la gestió de
serveis essencials municipals.
LAjuntament aposta per una
prestació directa del servei perquè
permet una major definició, control
i perspectiva dampliació i perquè
assegura la màxima complicitat
amb lempresa pública per ajustar
la relació entre inversió econòmica
i eficiència a mitjà i llarg termini. A
més, els resultats dun estudi previ
de models de gestió fan que
lAjuntament confiï que el municipi
guanyarà en eficiència i proximitat
deixant en mans duna entitat
pública el tractament dels
contenidors gris i marró.
En definitiva, la municipalització és
una aposta per un model de gestió

Aquesta primavera, coincidint amb
lèpoca de màxim rendiment de les
hortes, s'ha posa en marxa el
projecte de reintroducció de 12
varietats locals dhortalisses que
han desaparegut dels nostres horts.
El projecte ha consistit en la
publicació dun llibre i en
lacompanyament a hortolans
calderins perquè cultivin aquests
productes locals.
La desaparició de varietats locals
també va lligada a la pèrdua de
molts plats de la nostra
gastronomia. Aquest projecte té
per objectiu promocionar-les
perquè tornin a l'hort i a la cuina.
Del llibre 12 mesos, 12 varietats
locals, editat de manera conjunta
per lAjuntament i el Consell
Comarcal, i signat pel calderí
Jonatan del Amo, se nhan editat
400 exemplars que shan distribuït
entre hortolans de Caldes i a fires
comarcals relacionades amb
lagricultura. També trobareu
exemplars de consulta a la
Biblioteca i La Piqueta.

sostenible i que té per objectiu únic
la millor atenció a la ciutadania.
De cara al veïnat, el canvi de model
que comença al maig no ha de
suposar cap novetat respecte el
funcionament actual, tampoc als
barris que tenen implementat el
model de recollida porta per porta
(Els Saulons, Can Maspons, Els
Lledoners, Can Regassol, La Font
dels Enamorats, Can Valls i Torre
Negrell).
Daltra banda, el personal que feia
el servei va ser subrogat per
lempresa Serveis Municipals.

Lhortolari de 12 varietats
dhortalisses està sent promogut
entre els hortolans calderins per
tal que se sumin al cultiu daquests
productes i en formin part del
projecte durant tot lany. El projecte
inclou oferir planter gratuït de cada
varietat als hortolans de les Hortes
de Baix i dels Horts Domèstics de
Torre Marimon. A la vegada, la
iniciativa també vol incidir en la
cooperació en grup i l'ajuda mútua
i de moment ja sha aconseguit
que els hortolans de les Hortes de
Baix creïn un espai comú on
cultivaran entre tots algunes
daquestes varietats.

Al maig es va posar en marxa la nova regulació de la zona blava calderina, que inclou l'ús de parquímetres i que neix amb una singularitat
respecte les zones blaves de la resta del territori: els vehicles residents poden gaudir d'una hora i mitja gratuïta a cada zona, cada dia, fraccionables
en trams de 30 minuts.
Aquesta singularitat afavoreix la rotació de vehicles i augmenta les opcions d'aparcament al centre comercial, però també implica introduir un
sistema de parquímetres més complex.
Us fem arribar aquest manual d'ús dels parquímetres per a vehicles residents amb la voluntat de facilitar-vos la seva utilització. I us seguim
animant a fer servir l'app elParking, que permet multitud d'avantatges a l'hora d'estacionar en zona blava a Caldes i a altres municipis de l'entorn.

INSTRUCCIONS D'ÚS DELS PARQUÍMETRES
Abans de començar:
Els parquímetres NO són tàctils, funcionen amb el teclat situat sota la pantalla
Si heu tret un tiquet en algun moment, aquest ha generat un codi QR amb la vostra matrícula, que podeu fer servir per no haver-la d'introduir cada vegada
Per començar: premeu OK IP
PANTALLA 1

PANTALLA 5

Pantalla d'inici, desapareix
automàticament. No cal prémer
res.

IMPORTANT: seleccioneu amb
les tecles - + el temps gratuït que
voleu gaudir (en fraccions de 30
min). Si no seleccioneu el temps,
no us validarà l'estacionament.
Premeu OK IP

PANTALLA 6

Millores verdes a lentorn urbà

Obtenir lADN del vostre gos
és gratuït fins al 31 dagost

Lany 2018 han començat a
implementar-se les millores que
recull el Pla director del verd urbà
de Caldes de Montbui, elaborat per
la Diputació de Barcelona. Aquest
document és un estudi i un seguit
de propostes per dignificar la
vegetació urbana i la seva gestió;
i és un document fonamental tenint
en compte que Caldes acull
156.236m² despais verds urbans:
utilitzables per la ciutadania, el què
equival a 9,11m² de superfície
despais verds per habitant.
La primera zona dactuació ha estat
la plaça de la Salut, on s'han
consolidat dos accessos que no
existien però que shavien anat
formant pel pas de la gent (de
dAvel·li Xalabarder i des de
Fontcuberta).
A més, shan ressembrat els
parterres que envolten la plaça de
ciment, sha substituït un arbre mort
per un de nou i shan reforçat les
plantacions de la plaça de lOli.
També shan plantat agrupacions
d'arbustives en els parterres i s'ha
ressembrat i recuperat el prat en
aquest parterres. Es va eliminar un
cedre mort al costat del Centre

LAjuntament recorda a les
persones propietàries de gossos
del municipi que la campanya
gratuïta de recollida de dades
genètiques a través de les clíniques
veterinàries calderines (Cal
Veterinari, Clínica Veterinària
Natura, Clínics Caldes i Grup
Veterinària) finalitza el 31 dagost.
Després de lentrada en vigor de
la modificació de lOrdenança
municipal de control i tinença
danimals, els propietaris de gossos
de Caldes de Montbui tenen
lobligació de facilitar les dades
genètiques dels seus animals i
inscriurel així al cens genètic caní,
una base de dades creada a partir
de la identificació de lADN de tots
els gossos de
municipi.
Segons la
normativa, la
identificació
dels animals
de companyia
és un
r e q u i s i t
obligatori que
sha de fer
durant els tres
mesos
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Funcionament dels parquímetres per a residents

mèdic i es va plantar un arbre nou
en el seu lloc (prunera vermella).
Ta m b é e s v a r e f o r ç a r l e s
plantacions dels parterre de la Plaça
del Oli.
La següent actuació serà al parc
de lEstació, adreçada a millorar el
parterre central, creant recorreguts
vegetals i afegint zona de jocs per
als infants. També es farà una
millora general de la resta de lespai
reforçant la vegetació.

següents al naixement de lanimal.
La identificació inclou: implantar
en lanimal un microxip o un
marcatge identificatiu; recollir les
dades genètiques dels gossos
(novetat); censar lanimal a
lAjuntament o als veterinaris
col·laboradors.
L O r d e n a n ç a e s ta b l e i x l e s
sancions per la no identificació
dels gossos o per no recollir les
seves deposicions, amb multes
que poden arribar fins els 2.000.
Per facilitar la creació del cens i
la gestió, lAjuntament va engegar
aquesta campanya gratuïta al
febrer i lacabarà a lagost.
Més informació: sterritorials@
caldesdemontbui.cat - T. 93 862
70 23  www.caldesdemontbui.cat

PANTALLA 2
Pantalla informativa, us mostra
el quadre de tarifes. Per continuar
premeu el botó OK IP del teclat

Opció 1: si a més de
l'estacionament gratuït que teniu,
voleu ampliar el temps
d'aparcament pagant, heu
d'introduir la tarjeta de crèdit o
monedes a les zones indicades
del parquímetre.
Premeu OK IP
Opció 2: només voleu gaudir del
temps gratuït seleccionat
Premeu OK IP

PANTALLA 3

PANTALLA 7

Introduïu matrícula manualment
+ OK IP

Us informa del temps
seleccionat. Si esteu d'acord
premeu OK IP

O, premeu
, acosteu el codi
de barres d'un tiquet anterior i
premeu OK IP

PANTALLA 4
Premeu OK IP per validar la
tarifa resident
PANTALLA 8, 9 i 10
Informen sobre la fi del procés:
espereu i recolliu el tiquet
Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2018
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L'Ajuntament i la filla de Canals
publiquen l'obra completa de l'escriptor
La presentació dels llibres Andreu
Canals Tirado. Obra completa. I.
Poesia, II Prosa culminava, el
passat febrer, la celebració de l'Any
Canals, dedicat a la vida i l'obra de
l'escriptor calderí.
Amb un acte obert a la població, al
qual va assistir un centenar de
veïns, familiars i amics, acabaven
els 12 mesos dedicats a l'autor
Andreu Canals (1912 - 2007).
L'acte el van presidir la filla de
l'escriptor, Carme Canals i l'alcalde
Jordi Solé; i va comptar també amb
les intervencions del regidor de
Cultura, Isidre Pineda, el poeta
calderí, Josep Checa i Antoni Font,
representant l'Associació Cultural
La Tortuga.
La sessió va servir recordar la figura
de Canals i per reivindicar la seva
obra. També es fer la presentació
d'una edició especial en paper de
La Tortuga avui dedicada a Canals

L'acte va cloure amb una actuació
d'Abel Batlles, clarinet i professor
de l'Escola Municipal de Música
Joan Valls.
Durant la cloenda de l'Any Canals
es va tornar a copsar l'admiració i
l'estima per aquest veí de Caldes
de Montbui, de professió pagès i
de vocació escriptor, poeta i
pensador. També se li va reconéixer
tota una trajectòria de foment de la
cultura i la tradició des del món
local, col·laborant amb entitats com
el Setmanari Montbui, la revista La
To r t u g a , l ' A t e n e u , C e n t r e
Democràtic i Progressista, la
Facultat de Sant Antoni o la
Fundació Santa Susanna, entre
altres
L'obra completa d'Andreu Canals
Tirado es ven per 15  un volum o
20  si es compren els dos volums.
Es poden adquirir a Thermalia.

Si viatges:
Viatgeteca!
La Biblioteca de Caldes torna a
posar en marxa el conjunt
d'accions adreçades a facilitar
l'organització de viatges dels seus
usuaris i que s'engloben en el
programa Viatgeteca 2018.
Al juny es va posar en marxa
l'edició 2018 del programa
Viatgeteca, el conjunt de recursos
informatius pensats per facilitar
l'organització dels viatges de
calderins i calderines, ara que
s'acosta l'època estival.
Viatgeteca és un programa que
té per objectiu ajudar a planificar
les vacances dels usuaris de la
Biblioteca a través de diferents
elements informatius, divulgatius
i de consulta que es podran trobar
durant els mesos de juny i juliol a
l'equipament.
Els recursos de la Viatgeteca 2018
inclouen: l'exposició al vestíbul de
les últimes novetats del mercat
en guies de viatge; la Guia virtual
de la Viatgeteca 2018; diferents

Joan Dausà, cap de cartell del 3r
Festival Molí de l'Esclop

Any de relleu
per a la Beca de recerca
activitats, com ara el Concurs
fotogràfic en el qual hi podeu
participar portant fins tres
fotografies dels vostres viatges a
la Biblioteca, tallers infantils i
xerrades.
A més, com l'any passat, la
Biblioteca de Caldes de Montbui
només estarà tancada una setmana
(del 13 al 19 d'agost), de manera
que aquests recursos per preparar
viatges estaran també disponibles
durant l'agost.
Tota la informació sobre la
Viatgeteca, activitats, guia de
virtual, materials d'interès, etc, la
podreu trobar a www.viatgeteca.cat.

Aquest semestre els mitjans de
comunicació local agafen el relleu
a la Torre Marimon. L'Ajuntament
ha convocat la tercera Beca de
recerca històrica local, per a la qual
es podien presentar candidats fins
al 30 de juny, dedicada als mitjans
de comunicació local. Això vol dir,
que es destinaran 1.750  a la
recerca de la persona guanyadora
perquè pugui fer el treball
d'investigació i el comissariat d'una
exposició a Thermalia, durant els
anys 2018 i 2019.
La convocatòria s'ha fet just quan
acabava l'exposició titulada Història
de la Torre Marimon, fruit de la
segona convocatòria de la Beca
de recerca històrica local, que es
va fer l'any 2016 i que va guanyar
l'historiador Marc Soler.

El Museu Thermalia va inaugurar
al març l'exposició "Història de la
Torre Marimon", amb un recull
fotografies, textos i vídeos amb la
memòria gràfica, escrita i oral de
la finca calderina. I la mostra es va
poder visitar fins al 3 de juny.
L'objectiu d'aquesta convocatòria,
de sobres assolit per Soler, ha estat
posar en valor un espai que ha
resultat cabdal per a la història del
municipi i del país, en especial per
la seva condició d'escola agrària
en el passat i de centre de recerca
en el present en tant que seu de
l'IRTA.
D'altra banda, recordeu que la
primera convocatòria es va fer l'any
2014, la va guanyar Raquel
Castellà i va estar dedicada a La
Pedrera.

Tres accions per a l'impuls
i el suport al teixit empresarial

Participeu en la celebració de l'11 de Setembre
Entitats i l'11 de Setembre: si voleu
organitzar una activitat amb motiu
de la Diada Nacional de Catalunya,
envieu un mail a:
alcaldia @caldesdemontbui.cat o
truqueu al tel. 93 862 70 27 abans
del 17 de juliol. Si voleu fer ofrenes
florals, ho podeu fer saber fins el 7
de setembre.
Tot allò que vulgueu aportar serà
recollit i inclòs en el programa
d'activitats que tindran lloc a l'entorn
de la Diada.
Si proposeu activitats al municipi
cal que ompliu i entreu per registre
el formulari que trobareu a
w w w. c a l d e s d e m o n t b u i . c a t :
Llicència d'ocupació de la via
pública per la realització d'actes a
la via pública (culturals, d'oci,
esportius, socials, etc.)
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Al llarg del primer semestre de l'any
s'han tirat endavant tres projectes
que tenen per objectiu reforçar el
teixit empresarial de proximitat.
En primer lloc, l'Ajuntament va
renovar al febrer el seu compromís
amb la Reempresa, un programa
pensat per garantir la continuïtat
de les empreses del consistori que
p r o m o u e n l a D i p u ta c i ó d e
Barcelona i CECOT, amb els
municipis adherits. Caldes de
Montbui disposa, des del desembre
de 2014, d'un punt d'atenció de
Reempresa ubicat a La Piqueta Centre de Desenvolupament
Econòmic. Aquest punt d'atenció
ofereix assessorament tant als
empresaris i empresàries que volen
vendre la seva empresa com a les
persones reemprenedores
disposades a donar-los-hi continuïtat.

En segon lloc, el mateix febrer es
va presentar el Directori d'empreses
de la Riera de Caldes, que compta
amb llistat de més de 800 negocis
calderins. L'Associació de
Municipis de l'Eix de la Riera de
Caldes (AMERC), que inclou
Caldes de Montbui, la Llagosta,
Palau-solità i Plegamans, Polinyà,
Santa Perpètua de Mogoda i
Sentmenat, promou aquesta eina
de dinamització econòmica que té
per objectiu millorar el coneixement
del teixit empresarial més proper.
El directori es troba allotjat al web
https://portal.rieradecaldes.com.
En tercer lloc, al tancament
d'aquesta edició tenia lloc la
celebració de la Nit de les Idees,
iniciativa de la que ja han sorgit
alguns casos d'èxit, com ara el
projecte "Passo de cuinar"

Homenatge als donants de l'Arxiu Municipal
La setmana del 4 al 8 de juny es
va celebrar la Setmana
Internacional dels Arxius i l'Arxiu
Municipal de Caldes de Montbui va
oferir un homenatge als seus
donants. Es va convidar a les
persones i institucions que en els
darrers anys han donat
documentació, contribuint a fer més
ric els fons de l'Arxiu Històric situat
a la Biblioteca de Caldes. Per
aquest motiu, es va convocar a la
Fundació Santa Susanna, Marta
Barceló, Raimundo Garcia, Miquel
de la Viuda Garcia, Montserrat
Company, Joaquim Campistron,
Guillem Ayora May, Vicenç
Personat, Antoni Torrents i
Benaiges, Joan Badia, Isabel
Serracant, els germans Ribas i
Seix, Josep Maria Uñó Ribó, Josep
Maria Solé i Sabaté, Asunción
Zavala, Maria Vilanova Fabrellas i
Joaquim Bas.
Isidre Pineda, regidor de Cultura i
Patrimoni, i Esther Sánchez, arxivera

municipal van lliurar uns obsequi
als donants que consistia en la
reproducció d'una fotografia de
Martí Rodés, donant de l'arxiu.
La fotografia original és una placa
de vidre que capta un aplec a
l'actual plaça de la Font del Lleó a
la dècada dels anys 30.
L'Arxiu Municipal està format per
l'Arxiu Administratiu, on s'hi ubica
la documentació generada per
l'Ajuntament als darrers 30 anys, i
l'Arxiu Històric, on podem trobar la
resta de documentació municipal
(des del s. X fins l'any 1987) i les
donacions de fons documentals
fetes a l'Ajuntament.

Artistes consolidats, com
Joan Dausà, i emergents,
com Pau Blanc, formen
part del cartell del Festival
Molí de l'Esclop, que
enguany inclou dos
músics calderins d'èxit: Luís Robisco i Esther Condal
Els dos darrers caps de setmana de juliol tornen les vetllades
musicals a la plaça del Molí de l'Esclop, amb un cartell de qualitat.
L'experiència del Festival incorpora música en directe de nivell,
gastronomia local i un entorn exclusiu al bell mig del centre històric
calderí, entre la muralla medieval i el paisatge natural de la Riera.
Aquesta nova cita que tindrà lloc els divendres i els dissabte dels
caps de setmana del 20 i 21 i del 27 i 28 de juliol, acollirà artistes
consolidats del panorama actual i figures emergents de les què
val la pena fer-ne seguiment. A més, incorpora les actuacions de
dos artistes calderins consagrats, Luís Robisco i Esther Condal,
que tornaran a tocar a casa després de la projecció nacional i
internacional aconseguida els últims anys. De nou, al capdavant
de tot plegat es troba la direcció artística d'Abel Coll.
La programació, informació i venta d'entrades
del Festival Molí de l'Esclop 2018 es pot consultar a les webs:
www.festivalmolidelesclop.cat i www.visiteucaldes.cat
Doble actuació cada nit
Enguany el Festival creix respecte les edicions anteriors. Aquest
any hi haurà dos concerts cada dia, amb un espai de temps entre
actuacions que permetrà als espectadors fer un tast de l'oferta
gastronòmica local, servei que oferirà el Balneari Termes Victòria
a la mateixa plaça. En aquesta cita se li ha donat utilitat a tots els
racons que ofereix el singular espai.
El Festival farà el tret de sortida amb Pau Blanc i el to satíric
musicat del seu primer àlbum El jou; seguit de l'actuació de Xarim
Aresté i la seva banda que interpretaran el seu nou treball Polinèsies.
Gessamí Boada aportarà el seu projecte més personal amb White
Flowers, acompanyada del pianista Víctor Mirallas; Joan Dausà
amb la seva banda faran parada a Caldes per presentar el seu
tercer àlbum d'estudi Ara som gegants, Guillem Roma donarà a
conèixer el seu darrer treball Connexions amb una interpretació
en trio i la cantautora Judit Neddermann interpretarà cançons del
seu tercer disc Nua.
La sensibilitat del pop-jazz d'Esther Condal que presentarà el seu
disc Bird tal com el va concebre, actuant amb la coral que la va
acompanyar, i l'experta guitarra de Luis Robisco en trio, interpretant
cançons dels seu darrer àlbum Camino, aportaran el to calderí al
Festival. Aquest any, degut a les obres de la plaça de la Font del
lleó, l'arribada al Festival es farà pel pont Romànic, resseguint un
tram del passeig de la Riera.
L'espai dels concerts obrirà a les 20:30 h, per gaudir de la música
i la gastronomia tot esperant l'arribada de la nit i les actuacions,
aïllats en aquest racó del món.

Informatiu municipal de caldes de montbui juliol de 2018
www.caldesdemontbui.cat
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+notícia

@PoliciaCaldesMo
Exposicions del Taller d'Art
El 14 de juliol, Escaldàrium
Aquest any, excepcionalment,
l'Escaldàrium es farà al pàrquing de la
zona esportiva Les Cremades. Tenim la
plaça en obres!

El Taller d'Art Municipal Manolo Hugué tanca
temporada amb exposicions dels seus alumnes.
A la foto, els treballs dels més petits.

Aquest any, REMIAU
Thermalia dona vida a la REMIAU una proposta cultural que
recupera el propòsit de la MIAU d'intensificar la relació entre
les persones i l'espai públic a través de l'art.

Al març, Mercat de l'Olla
El Mercat de l'Olla va esquivar les obres de la
plaça de la Font del Lleó sense perdre visitants,
parades ni activitats i afegint el salt del pont de
Can Rius!

Al maig ha estat creat el perfil de
Twitter @PoliciaCaldesMo, un nou
servei d'atenció a la ciutadania de
la Policia Local. Seguiu-lo.

Com cada maig,
titelles a Caldes
Per la 21a edició del Festival de
Titelles Romà Martí va ploure, i
molt. Però es van salvar tots els
espectacles traslladant-los a cobert.

Nervi Jove

Mencionats per Infoparticipa
Gent gran que camina
Aquest curs, les Caminades de la Gent Gran han portat
a la colla caminaire calderina a passejar pels entorns de
Martorell, Mediona i Manresa.

En breu, una orquestra local

Endevina-la!

Caldes de Montbui tindrà la seva pròpia orquestra
amb el director Miquel Massana al capdavant.
Si en voleu formar part, contacteu amb l'Escola
Municipal de Música Joan Valls.

El joc lingüístic Endevina-la! de l'Oficina de Català
mobilitza 320 veïns i suma 1.778 butlletes. El sorteig
de butlletes guanyadores es va fer a Ràdio Caldes.

Sobre Transparència i Bon Govern: Caldes de
Montbui rep una menció del Segell Infoparticipa
i aprova el Codi de conducta d'alts càrrecs de
l'Ajuntament.

Desfibril·ladors

34 nínxols més
El Cementiri Municipal incorpora
34 nínxols de segona aquesta
primavera. L'assignació de nínxols
la fa l'Oficina d'Atenció a la
Ciutadania.
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Els pressupostos participatius joves
van sumar 19 propostes, 1.600 vots
virtuals i 8.000 visualitzacions a les
xarxes dels vídeos fets per
presentar les candidatures.

L'Escola d'Adults creix

Mengem cireres

L'Escola d'Adults rep amb els braços oberts el col·lectiu
El Roure Gros, un grup de persones que col·labora amb
el centre amb accions divulgatives d'interès.

La cirera ha tornat a ser protagonista de la restauració
calderina amb la celebració de les Jornades
gastronòmiques dedicades a la fruita típica calderina.

I ja van tres Grans Dictats
El Gran Dictat dedicat al lèxic de natació de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui implica
centenars d'alumnes de 5è de les quatre escoles calderines.

Caldes és Vila Cardioprotegida i
compta amb set desfibril·ladors
externs automàtics que tothom pot
fer servir, situats en set punts
estratègics del municipi.

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

CV9

els grups municipals opinen

Caldes és dins del programa
Ciutats defensores dels Drets Humans

Parcs apadrinats per infants

La nova zona blava, una mesura que era necessària

A l'abril, i amb motiu de
l'adhesió de Caldes de
Montbui al projecte Ciutats
defensores dels Drets
Humans, cinc activistes van
visitar la població per oferir
xerrades i debat a l'entorn
de la vulneració de diferents
drets fonamentals. Els
ponents són persones
procedents de països com
Colòmbia, Guatemala,
Hondures, Brasil i Espanya que han viscut experiències de vulneració
de drets per diferents circumstàncies personals. Per això, viatgen
participant en accions de sensibilització i de cerca de suport internacional.
A Caldes i a una desena de ciutats catalanes es van traslladar Patricio
Vindel, defensor dels drets LGTBI, Sílvia Berrocal, defensora del dret a
la Pau, Chema Caballero, defensor dels drets dels infants i del dret a la
pau, Edilberto Daza, defensor del dret a la pau i Dimir Viana, defensor
de l'art i compromís social.
Els activistes van interactuar amb la ciutadania calderina a través de
sessions organitzades als centres d'ensenyament secundari (Escola Pia,
Institut Manolo Hugué, Institut Pic del Vent) i amb una sessió oberta de
la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans.
Des de l'any 2013, a través del projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans, diferents municipis catalans acullen activitats de sensibilització
sobre el paper dels defensors/es de drets humans, persones que posen
en risc la seva seguretat i la seva llibertat per denunciar vulneracions de
drets. http://ciutatsdretshumans.cat/

El Consell d'Infants d'aquest
curs 2017/2018 ha tirat
endavant una iniciativa que
lliga per sempre els destins
de quatre parcs del municipi
amb les quatre escoles
calderines. Enguany, a
proposta de les escoles de
Caldes, els consellers de 5è
i 6è van treballar el projecte
"Apadrina un parc de
Caldes", de manera que
cada centre es va encarregar d'observar i proposar millores al voltant
d'un espai concret: l'Escola El Farell i el parc de Can Rius, l'Escola
Montbui i el parc de l'Estació, l'Escola Pia i el parc de l'Ametller i l'Escola
El Calderí i el parc del Bugarai.
De gener a maig, els consellers han estudiat la història del parc que
apadrinen, van crear un entorn virtual on compartir tota la informació
recollida, van elaborar un itinerari per l'espai per detectar elements ben
valorats i elements que cal millorar i van organitzar una activitat a cada
parc, implicant més infants de les seves escoles, per donar a conèixer
el projecte que han treballat.
Aquesta proposta de col·laboració i treball per la millora de l'espai públic
calderí va acabar amb la celebració de l'Audiència Pública que va es va
celebrar el 28 de maig, la sessió on els consellers van compartir la feina
feta amb la ciutadania, les escoles i els representants electes de Caldes
de Montbui.
A més de la feina feta al municipi, el Consell d'Infants també participa
en el Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència (CENIAC) amb dos
representants que, enguany, han estat la Laia Farràs i el Reinald Forns.

La nova regulació de la zona blava era una mesura impopular però totalment necessària -a la vista dels resultats- i per això la
vam prendre. Pels calderins -paguen l'impost de circulació del vehicle a Caldes- hem mantingut l'hora i mitja gratuïta com
abans. A més, davant de les peticions de molts ciutadans, es va procedir a fraccionar els 90 minuts gratis en tres parts de mitja
hora cada una i així no es gastava tot el temps de cop. Per a la resta, s'ha canviat de format i en comptes de deixar el rellotge
amb l'hora d'arribada s'han posat parquímetres o una app per poder fer un pagament, amb unes quantitats, que per cert, són realment baixes si ho
comparem amb altres municipis d'una població similar. La mesura no té afany recaptatori sinó que l'objectiu era propiciar la rotació de vehicles i s'ha
aconseguit ja que cop i volta, al circular per Caldes i durant les hores de funcionament de la zona blava (de 9-14h i de 17-20h) sempre hi ha aparcament
pel centre. Per tant, s'evidencien dues coses, que abans no es complia la normativa fent trampes canviant l'hora d'arribada del rellotge i que moltes
persones que deixaven el cotxe durant tot el dia en zones cèntriques i comercials ara han tret els vehicles i els han estacionat a altres aparcaments més
apartats deixant el centre més lliure i que no són de zona blava.

L'entorn educa

Reconeixement als joves mediadors de pati

Partit Demòcrata Europeu Català

Caldes de Montbui
és un dels municipis
que s'han afegit al
projecte Educaentorn, que defensa
la implicació de tots
els agents socials de
la vila en una
educació que
comença en néixer i
ens acompanya al
llarg de tota la nostra trajectòria personal.
L'Educaentorn s'articula sobretot a través d'una plataforma virtual que
recull les accions i els recursos educatius que tenen lloc al municipi,
liderats des de l'àmbit públic o privat, i que intervenen en l'educació de
les persones durant tota la seva trajectòria i des de tots els espais vitals.
I també és un escenari de trobada i debat, de reflexió i de col·laboració
a l'entorn de les necessitats educatives de la nostra ciutadania.
L'Educaentorn és una acció inclosa dins el Projecte Educatiu de Caldes
(PEC) que s'ha començat a construir aquest any amb trobades amb
agents tècnics, docents i d'entitats i que es vol presentar a la ciutadania
la propera tardor. Aquesta iniciativa, seguint el principi bàsic del Projecte
Educatiu de Caldes "Tots i totes eduquem", està sumant les capacitats
i recursos de tots els agents educadors o potencialment educadors del
municipi.
D'altra banda, el PEC també avança i es troba en una fase de doble
interès: d'una banda, s'han començat a concretar i executar accions que
la ciutadania va prioritzar al I Fòrum d'Educació; d'altra banda, Grup
Impulsor i Ajuntament ja preparen l'organització del II Fòrum d'Educació,
que tindrà lloc el 17 de novembre.
Si us interessa implicar-vos en aquests projectes, adreceu-vos a
pec@caldesdemontbui.cat.

Els mediadors de pati
dels cursos de 4t a 6è
de primària de l'Escola
Montbui van rebre al
juny el diploma de
reconeixement per la
seva implicació de
mans de Maria Pilar
Aznar, regidora d'Acció
Social i Participació
Ciutadana i Voluntariat;
Isidre Pineda, regidor
de Cultura i Patrimoni;
Esperança Abad, cap d'estudis, i Eva Sala, responsable del Servei de
Mediació de l'Ajuntament.
El mediador és una figura pensada per ajudar a solucionar possibles
conflictes que es donen entre els petits en les hores d'esbarjo dins de
l'escola. Aquest projecte el va iniciar l'Escola Montbui fa tres anys i el
Servei de Mediació de l'Ajuntament col·labora preparant als mediadors
i realitzant les corresponents supervisions des de fa dos anys.
Els alumnes que desenvoluparan la tasca realitzen un taller a principi
de curs realitzen un taller per aprendre les eines i les habilitats bàsiques
de la mediació. El taller el realitza el Servei de Mediació de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui, el qual fa un seguiment durant tot l'any creant
espais de supervisió i millora.
En aquesta edició, la majoria d'alumnes de 4t a 6è han volgut ser
mediadors de pati i, per aquest motiu, els mediadors de l'any passat no
han repetit i tots eren novells. Han estat alumnes amb una gran
predisposició i curiositat i amb moltes ganes d'aprendre. Aquests alumnes
han assimilat les eines i habilitats mediadores i han ajudat a la resta
d'alumnes de l'escola en la gestió dels conflictes que han aparegut al
llarg del curs.
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Grup Municipal ERC

Falta d'habitatge social a Caldes
A Caldes no hi ha pisos de lloguer social ni demergència habitacional. No es disposa dhabitatges per aquelles persones o famílies
que ho necessitin de forma urgent, tampoc opcions de lloguer assequible per tal que joves i no tant joves puguin independitzar-se o
trobar un pis dins del poble.
A dia davui, és gairebé impossible quedar-se a viure a Caldes, en primer lloc per la manca dhabitatges i en segon lloc perquè la
bombolla immobiliària ha inflat tant els lloguers que resulta impossible pagar-los en les condicions laborals i salarials mitjanes que
disposem. Què sha fet davant daquesta situació? Fins ara sha anat resolent, acompanyant o sortint del pas, sense una línia
dactuació clara. Sha atès a qui ho ha necessitat amb més o menys celeritat, però no sha situat lhabitatge social com una línia política prioritària pel
Govern Municipal. Han passat per davant un pàrquing milionari, el pont, asfaltats, zones blaves, places i registres dADN de femta de gos. Tot això abans
del que és més essencial: les persones. Demanem, i així ho hem fet ja manifest allà on hem tingut la oportunitat, que aquest darrer any de legislatura,
aquest sigui EL TEMA que ocupi al Govern Municipal de Caldes. Estenem la mà a treballar-hi sense demores i sense excuses. Ho portaven al programa
electoral i és imprescindible fer-ho ja!

Grup Municipal Som Caldes

No podem esperar més, cal actuar-hi per obtenir resultats
A manca de deu mesos per a les properes eleccions municipals pot ser hora de fer balanç de l'acció del govern... o també pot ser
el moment de plantejar aquelles línies d'actuació vitals per a Caldes i que no han estat abordades en aquests darrers anys. Des
del nostre grup seguim posant l'accent en la necessitat d'aplicar mesures per la revitalització econòmica, podem fer molt més i
estem perdent oportunitats per crear llocs de treball i atraure noves activitats. L'habitatge social segueix sent un àmbit pendent per
a l'actual equip de govern i per la vila; el considerem un problema bàsic i fonamental que s'hauria d'haver afrontat des del primer
dia de mandat. I altres camps de treball desatesos que són prioritaris per al benestar dels calderins, però difícils d'exposar en tant
poques línies. Mai és tard per encarar-los i els anirem explicant durant els propers mesos. Bon estiu a totes i tots!

@psc_caldes
Des de l'Ajuntament es poden fer moltes polítiques per millorar la qualitat de vida de totes i tots. Les i els socialistes creiem fermament
en la política municipal i donem molta importància a la proximitat dels càrrecs electes. Per aquest motiu el títol de l'article és el nostre
compte de Twitter. Ens podeu enviar tots els missatges que vulgueu demanant reunions per tractar qualsevol tema que us preocupi,
fer reclamacions o peticions sobre la nostra vila o, per exemple, preguntes que desitgeu que fem al Ple. Considereu-nos una eina al
vostre servei i no com un partit polític que només penja cartells cada quatre anys. També som presents a Facebook com a PSC Caldes
de Montbui i a l'adreça de correu electrònic psc@caldesdemontbui.cat.
Volem aprofitar l'ocasió per desitjar-vos un molt bon estiu i unes meravelloses vacances!!

Grup Municipal PSC - PM

Qui ho hagués dit
D'ençà del darrer Casa de la Vila, que haurien canviat tantes coses? Ens haguéssim imaginat que Mariano Rajoy estaria fent ara de
registrador de la propietat després de ser derrotat per una moció de censura exprés? Que el PSOE estaria governant a l'Estat? Que la
possibilitat de que els presos polítics siguin apropats a presons de Catalunya és ara real?
I coses que afecten el dia a dia dels ciutadans també estan canviant ben de pressa. Com per exemple que els Ajuntaments tindran ben
aviat més disponibilitat d'ús dels seus recursos econòmics. O que la retallada en l'assistència sanitària universal està en procés de reversió. O que
tornarien ben aviat les ajudes publiques a les escoles bressol, segons ha apuntat el conseller Bargalló.
I que per primera vegada en 12 anys la candidatura governant a Caldes haurà canviat de cap de cartell, cosa que enceta un escenari diferent en els
resultats de les eleccions de l'any que ve.
Qui ho hagués dit?

Grup Municipal Units per Caldes

No n'hi ha prou
El desenvolupament de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d'àmbit local,
són dos processos inacabats i en constant revisió a Catalunya. En sessió plenària de data 26/01 del 2017 varem aprovar per unanimitat
l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere (2015-2018) del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, però amb això no n hi ha prou, cal que des de el govern local s'adoptin diferents estratègies i s ha de dotar de diversos
instruments i serveis que permetin avançar en aquest camí,cap a la igualtat de genere. Un dels principals instruments que cal posar
en marxa es un Pla d'Igualtat municipal amb el màxim consens , que ens permeti la planificació i priorització de les actuacions en matèria d'igualtat de
gènere en el nostre municipi.
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