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Els serveis municipals

Editorial

Mesures
socials
Sens dubte, el principal repte que tenim ara tots els governs, inclosos els locals, és la lluita contra la recessió econòmica que ja fa tants
mesos que dura i que, a Caldes com a tot arreu, està perjudicant un
nombre molt important de persones i famílies. No sabem quan veurem
la llum al final del túnel, però el que és clar és que al final d’aquest trajecte haurem d’haver après coses i a no cometre els mateixos errors. El
país ha de diversificar les seves fonts de creixement -un creixement que
ha de ser més real i menys especulatiu-, ha de millorar molt la productivitat i la formació, ha d’apostar per sectors capdavanters i ha d’acabar
amb l’espoliació fiscal per ser més competitius.
I els governs locals, què hem de fer a curt termini per lluitar contra
la crisi? Partint del fet que les solucions màgiques se'ns escapen, i que el
finançament municipal és precari, al meu entendre cal fer tres coses,
que són les que està fent el govern municipal. En primer lloc, intentar
donar resposta immediata a aquelles situacions socials més urgents,
que s'han vist multiplicades per la crisi. Estem mobilitzant més recursos
per respondre a les urgències socials més imperioses, i ens estem coordinant amb entitats amb finalitat social perquè l’ajut bàsic arribi a qui
més ho necessita de la manera més eficaç possible. En segon lloc, reforçar les possibilitats d'inserció laboral a través de més oferta de cursos i
més tallers formatius, tal com s’explica en aquest butlletí. I en tercer lloc,
més inversió pública que mai. Enguany iniciem un volum molt significatiu d'obres -no només les de l’anomenat Fons Zapatero- que, a part de
millorar el nostre espai públic, generen activitat econòmica i tenen un
impacte positiu en l'ocupació.
Però els governants no ens podem perdre en el curt termini. Hem
de pensar i actuar de manera més estratègica. És per això que, a banda
d'aquestes actuacions més immediates, treballem en col·laboració amb
tots els sectors -comercial, turístic, empresarial- per a la creació d’una
base econòmica local més sòlida. Hem d’estar més ben preparats per
quan arribi la represa.
Jordi Solé, alcalde

...el sumari
Es reactiva el servei de ginecologia
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Escola de Música Joan Valls
L’Escola Municipal de Música Joan Valls és un centre adreçat a infants i adults que ofereix ensenyament musical reglat de
grau elemental i de grau mig. La pedagogia activa i l’ensenyament integral són els eixos vertebradors de l’ideari de l’escola.
Durant l’any, aquest espai us ofereix cursos de sensibilització
musical; música per a infants; música per a adults; música moderna; tallers instrumentals i corals; orquestra a nivell instrumental i una variada oferta instrumental. A més, per aquest estiu, l’Escola Municipal de Música Joan Valls us proposa:
Audicions de tots els instruments
Setmana del 8 al 12 de juny, a la Sala d’Actes de l’escola
(Destaca el concert de cambra de dimecres 10, a les 20 h)
Concert de professors amb projecció de diapositives i recital de poemes
Divendres 12 de juny, a les 20 h, a la Sala d’Actes de
l’Escola
Concert de fi de curs
Dissabte 20 de juny, a les 12 h, a la Sala d’Actes de
l’Escola
Concert de Flaustaff
Divendres 26 de juny, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
Curs musical d'estiu gratuït
Taller d'estiu adreçat a infants de 4 a 7 anys. Cal reservar
plaça.
29 i 30 de juny i 1 de juliol, a l’Escola Municipal de Música
Joan Valls
Concert d’H30: Música americana de la primera
meitat del segle XX
Divendres 10 de juliol, a les 20 h, a la plaça de la Font del
Lleó

Avancen les obres de millora de l’enllumenat
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Escola Municipal de Música Joan Valls

Pacte d’Alcaldes per la sostenibilitat
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c. de Buenos Aires, 16-18
Tel: 93 865 34 96 / 93 865 49 77

Caldes, municipi saludable
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Web: www.musart.cat
A/e: escolademusica.cm@caldesdemontbui.cat

Inici de la programació en proves de Vallès
Oriental Televisió
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Caldes bull: activitats d’estiu

pàg. 6

CV2

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 17:30 a 20 h

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

...és notícia
Habitatge

Entra en funcionament l'Oficina
d'Habitatge municipal
L’Ajuntament ha posat en
marxa l’Oficina de Habitatge
de Caldes de Montbui, un projecte pensat per dinamitzar el
mercat de lloguer lliure,
fomentar l’accés assequible a
l'habitatge i promoure el manteniment i la rehabilitació dels
edificis.
L’Oficina d’Habitatge és un
punt d'informació públic i gratuït sobre lloguer i rehabilitació dels immobles. A banda
d’informació, facilita també la
tramitació i gestió de serveis
relacionats amb l’habitatge.

Diputació de Barcelona, l’oficina assumeix funcions de
gestió i tramitació que facilitaran les tasques que ha de fer
la ciutadania en relació a
informació general sobre habitatge, tramitació dels ajuts a
la rehabilitació, tramitació
dels ajuts al propietari que
lloga, tramitació dels ajuts al
llogater, tramitació dels ajuts
a la Renda Bàsica d’Emancipació, tramitació de la cèdula
d’habitabilitat, gestió de la
borsa de lloguer i gestió del
programa de cessió d’habitatges desocupats.

Serveis que ofereix
Gràcies a la col·laboració
entre l’administració local, el Més informació:
govern de la Generalitat i la www.caldesdemontbui.cat

salut

El 25 de juny s’incorpora la
figura d’especialista ginecòleg
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha aconseguit el compromís del Departament de Salut de la Generalitat per restituir el
metge/essa ginecòleg/oga al Centre d’Atenció Primària Dr.
Mirambell. Segons aquest compromís, el municipi comptarà
amb el servei de ginecologia a partir del 25 de juny, sis hores cada dijous i en horari de tarda. D’altra banda, es mantindran l’ampliació d’horaris i les tasques assignades a les llevadores des de
fa uns mesos.
Des del març, el Govern municipal va mantenir diverses converses amb el Servei Català de la Salut i una plataforma calderina va organitzar una campanya de mobilització ciutadana per
aconseguir la restitució del servei.
Aquest nou model va suposar la supressió del servei de ginecologia amb seu al municipi. Des del març, el Govern municipal
va mantenir diverses converses amb el Servei Català de la Salut i
una plataforma calderina va organitzar una campanya de mobilització ciutadana per aconseguir la restitució del servei.
El govern municipal congela preus públics

...a més

L’any 2009 es congelen els preus públics de l’Escola d’Adults, de les escoles bressol
municipals, del Taller d’Art Manolo Hugué, de l’Escola de Música Joan Valls, de les activitats
d’estiu i les adreçades a gent gran i de l’ús d’instal·lacions. La congelació és una mesura
més adoptada pel govern municipal contra els efectes de la recessió econòmica.

On i com accedir
Ajuntament de Caldes de Montbui
Pl. de la Font del Lleó, 11
Telèfon: 93 865 56 56
C/e: habitatge@caldesdemontbui.cat
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dimarts i dijous, de 16 a 19 h
(Per venir a les tardes cal concertar visita prèviament)

treball

Solucions per a
una recerca de
feina activa
El Servei d’Ocupació de
l'Ajuntament de Caldes de
Montbui posa a disposició de
la ciutadania accions de formació ocupacional que tenen
per objectiu ajudar en el procés de trobar feina.
Durant l’any 2009 podeu
optar a diferents programes
de formació gratuïts. D’una
banda s’ofereixen els cursos:
Característiques i necessitats
d'atenció higiènic-sanitària de
les persones dependents;

Administració d’aliments i tractaments a persones dependents al domicili; Intervenció
en l’atenció sociosanitària en
institucions; Curs de Soldadura d’estructures metàl·liques
amb elèctrodes revestits. D’altra banda s’ofereixen tres línies
de formació per a la recerca de
feina: Dones cap a la feina,
Anem per feina i Curs d’alfabetització informàtica. Més informació a
www.caldesdemontbui.cat

Informació i inscripcions de les accions de
formació ocupacional
Ajuntament de Caldes de Montbui
Telèfons: 93 862 70 25 / 93 865 56 56
borsatreball.cm@caldesdemontbui.cat
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medi ambient

Avancen les millores de l’enllumenat
Els principals carrers i places
inclosos en la primera fase del Pla
director d’enllumenat públic ja tenen
instal·lats els nous punts de llum per a
la millora general de l’enllumenat. Les
obres han acabat als carrers de Pi i
Margall i Montserrat, a les places de
l’avinguda Fontcuberta, a la plaça de la
República i a la plaça Moreu.
Les actuacions d’aquesta fase
afecten principalment els carrers
inclosos en el perímetre que formen
l’avinguda Pi i Margall, el carrer
Montserrat i l’avinguda Fontcuberta.
Les obres consisteixen en canviar els
fanals en els carrers on estan més
malmesos, com és el cas de Pi i Margall o del carrer Alfons Solà, i substituir
les bombetes en altres. En tots els

casos, les bombetes de vapor de mercuri amb consum de 100 watts i els
vidres transparents dels fanals garanteixen una major eficiència energètica.
D’altra banda, abans de finals d’any
es presentarà la segona fase d’aquest
Pla, que afecta els barris Catalunya i
part de Camp de l’Arpa.
Un Pla per a l’eficiència
energètica i lumínica
El Pla director d’enllumenat públic
té per objectiu reduir el consum
energètic i la contaminació lumínica
del municipi. Per això s’empren tecnologies de làmpades i equips més eficients que els actuals, es fan servir
llumeneres amb reflectors i refractors
més eficaços i que evitin la contami-

nació lumínica i es modifiquen centres
de comandament de manera que
aquests
disposin
de
rellotge
astronòmic.

“Pacte d’alcaldes”
per a la sostenibilitat
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha
aprovat per unanimitat l’adhesió al Pacte
d’Alcaldes durant la celebració del Ple
ordinari del 30 d'abril de 2009.
El “Pacte d’Alcaldes” és una iniciativa
de la Comissió Europea que promou el
compromís de les ciutats i pobles que s’hi
adhereixin d’aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les emissions
de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts
d'energia renovables.
El “Pacte d’Alcaldes” aborda el desafi-

Caldes gaudeix de bona salut mediambiental
L’anàlisi anual de la Xarxa de

tablerts de contaminació.

Vigilància i Previsió de la Contaminació

La Xarxa analitza dos tipus de partí-

Atmosfèrica de la Diputació de

cules, les de diàmetres inferiors a 10

Barcelona ha determinat que Caldes

(PM10) micrograms i les de diàmetres

tadania. És per això que considera que les

de Montbui i Berga són els dos munici-

inferiors a 2,4 micrograms (PM2,5).

ciutats han de liderar l’aplicació de polí-

pis amb menys contaminació atmosfè-

Les més nocives són les PM2,5 perquè

tiques energètiques sostenibles i que cal

rica causada per partícules en suspen-

penetren a les vies respiratòries i afec-

recolzar els seus esforços. Segons l’acord

sió en la llista dels 14 pobles analitzats

ten la salut de les persones si es tro-

pres pel Ple, L’Ajuntament de Caldes de

per la xarxa.

ben en quantitats elevades.

ament de la crisi climàtica amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i,
sobretot, basat en la participació de la ciu-

Montbui fa seves les propostes de la UE

En els dos casos s’ha registrat de

En el cas de Caldes de Montbui, en

(març de 2007) en matèria d’eficiència i

mitjana valors mesurats de partícules

cap cas se superen els llindars consi-

estalvi energètic.

un 42% per sota dels valors límits es-

derats de risc.
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En marxa les obres del passeig del
Remei i del menjador de Can Rius
La urbanització del passeig del
Remei i la rehabilitació del menjador
del Balneari Can Rius són les dues
principals obres calderines que compten amb la subvenció del Govern central a través del Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL) i que han començat a l’abril. Per a totes dues es preveu un període d’execució de mínim set mesos i
un total de 42 i 38 persones ocupades
respectivament.
Les millores en dotacions d’infraestructures municipals i l’incentiu de l’ocupació són dos dels objectius que
persegueixen els projectes finançats
pel Fons Estatal d’Inversió Local.
El Pavelló de Can Rius
El projecte de consolidació i rehabilitació de l’edifici del Pavelló de l’antic
Balneari de Can Rius consisteix en la
construcció d’un menjador amb capacitat per a 150-200 persones a la

tipus, com concerts, conferències, casaments civils, etc. A més, en aquesta
planta també es recuperarà la porxada
de vidre. A la primera planta soterrada
es faran també diversos espais com
una sala polivalent i un porxo i, a més,
es preveu fer un altell que servirà per a
l'emmagatzematge de material.
El Remei aquest juny

El passeig del Remei
Projecte d’urbanització del passeig
del Remei afecta el tram comprés entre l’avinguda Puigdomí i l’ermita del
Remei, d’uns 300 metres de llargada i
on es mantindrà la llamborda a la part

La terrassa del pavelló

planta noble d’aquest equipament emblemàtic on es podran fer actes de tot

central, així com l’arbrat.
Com a novetats destacades es faran actuacions a la plaça de l’ermita i
un mirador que permetrà veure l’ull de
la Timba. Per últim, s’allargarà la zona
d’aparcament a la banda esquerra de
la Timba per compensar els aparcaments que desapareixeran de la plaça.

espais públics

Millores a l’entorn de
Sant Sebastià
OBRES AL FARELL I A CAN MASPONS

Durant el maig s’han fet obres de
millora a Sant Sebastià per facili-

A finals de juny acaben les tasques per a l’abastament d’aigua en alta a
la urbanització El Farell. En paral·lel, al maig han començat les obres de
reurbanització de Can Maspons, que afecten les xarxes d’aigües, tele-

tar la mobilitat per la zona i per
instal·lar una xarxa d’enllumenat.

fònica i elèctrica, la renovació de carrers i voreres i la instal·lació de nou

A banda, s’ha fet la neteja i des-

enllumenat i mobiliari urbà.

brossament anual.
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... oci

LA FIRA DE TITELLAIRES OBRE L’ESTIU A CALDES
La dotzena edició del Fira de
Titellaires Romà Martí ha estat
el tret de sortida del seguit de
propostes lúdiques i culturals
que la vila acull durant la primavera i l’estiu. D’altra banda, les
activitats de carrer que porten el
segell Caldeja’t continuen:
Jornades Gatronòmiques de les
Cireres
Del 7 de juny al 12 de juliol. Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui i establiments col·laboradors
(més informació a www.caldesdemontbui.cat).
BEM Festival (Bars, Estiu i Música)
Els vespres de dijous entre el 25
de juny i el 17 de juliol. Organitza:
Associació Calderina de Ràdio per
Internet, Èxit FM.cat i VHS projeccions
Projeccions a la fresca 2009
Els divendres al vespre entre el 26

de juny i el 17 de juliol. Organitza:
Centre Excursionista de Caldes de
Montbui
Flama del Canigó
El 23 de juny a la Plaça Romà
Martí. Organitza: Consell de Veïns,
Agrupació Sardanista, Club de Bàs-

comunicació

quet Caldes, Cercle d'Amics de Taunusstein i Acció Cívica Calderina
La gimcana de la Gúspira: es
busca personal per a l’ambaixada calderina
Durant tot el cap de setmana del
27 i 28 de juny, a diferents escenaris.
Organitza: Associació Juvenil Skaters
de Caldes
GAT (Guerres d’aigua termal)
El 4 de juliol al vespre, en el Centre Històric. Organitzada: Comunitat
del Drag Roig.
Concert del grup de vent H30
El 10 de juliol a les vuit de la tarda,
a la plaça de la Font del Lleó. Organitza: Escola Municipal de Música Joan
Valls.
Escaldarium, la festa del foc i
l'aigua
El dissabte 11 de juliol, a partir de
les cinc de la tarda, a la plaça de la
Font del Lleó i els espais adjacents.
Organitza: Ball de Diables

solidaritat

Emissions en proves de Vallès
Oriental TV
Durant la setmana de celebració de l'Audiovisual MAC 09,
del 25 al 30 de maig, s'han fet les primeres emissions
especials de la TDT comarcal del Vallès Oriental. Aquestes
emissions es reben pel canal 40 de la TDT.
Els quatre operadors concessionaris de les llicències de
la TDT del Vallès Oriental han emès un contingut promocional del que serà la seva oferta televisiva en uns mesos:
-Consorci Teledigital Granollers: promoció del canal VOTV
(canal públic en el qual hi participa l'Ajuntament de Caldes
de Montbui, com a membre del Consorci)
-Consorci Teledigital Mollet: promoció del canal Vallès
Visió
-Collserola Audiovisual: promoció del canal Localia
-Canal Català Vallès Oriental: promoció del Canal Català
Vallès Oriental
D'altra banda, cal recordar que Caldes de Montbui es
troba en el grup de municipis vallesans que rep el senyal
del centre emissor de Collserola, el que suposa que mantindrà la recepció de senyal analògic fins el 3 d'abril de
2010.
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Amics de Josep Artigas
Una delegació encapçalada pel President del Consell
Comarcal, Antonio Rísquez, i a la qual va ser convidat l’alcalde,
Jordi Solé, va viatjar a l’abril al Senegal per tal de conèixer els
principals projectes que ha impulsat l’escolapi calderí Josep
Artigas durant les darreres tres dècades. Artigas va guanyar l’any
passat el Premi cooperació internacional que atorga el Consell
Comarcal. Per millorar el seguiment dels projectes s’ha creat un
bloc (www.josepartigas-senegal.blogspot.com) des d’on compartir els escrits, fotografies i vídeos dels Amics de Josep Artigas.

...els grups municipals opinen
D’urbanitzacions a barris
Fa poques setmanes que el govern municipal liderat per Esquerra ha instal·lat, a les entrades de les urbanitzacions del
municipi, uns cartells orientatius amb el nom de la urbanització i un planell. Però el cartell ja no parla d’urbanitzacions sinó de
barris. Aquest és un canvi més que simbòlic, ja que expressa una clara voluntat del govern municipal d’integrar aquests barris
dispersos en l’estructura i la vida del poble. Durant aquests dos anys de govern s’han fet, en aquests barris situats fora del nucli
urbà, moltes petites actuacions, sobretot pel que fa a la millora del mobiliari urbà i les instal·lacions comunes. Ara mateix hi ha
en marxa dues obres molt ambicioses en dos d’aquests barris; la pujada d’aigua al Farell i la reurbanització de Can Masponç.
S'està treballant també en la redefinició dels accessos als Saulons i a la Font dels Enamorats, i s’està encarant amb fermesa el
conflicte de Can Valls. Tot això, amb la voluntat de fer un poble més integrat. Grup Municipal ERC

Reflexions sobre les eleccions al Parlament Europeu
El dia que arribi aquest Casa de la Vila a totes les llars del nostre poble segurament ja es coneixeran els resultats de
les eleccions, però després serà el moment perquè els pocs diputats que ens atorga la circumscripció única es posin a treballar per
defensar els interessos de Catalunya. Entenem que hi ha quatre grans objectius: econòmic (Catalunya porta d’Europa); social
(estat del benestar); democràtic (l’Europa dels pobles) i territorial (sostenibilitat). És bo fer aquestes reflexions ara, perquè
Catalunya ha de ser la porta d’entrada a Europa, pels seus ports, aeroports i vies fèrries, ja que l’arc mediterrani ha de ser un pol
de desenvolupament i motor econòmic. Ara en època de crisi cal aprofitar les oportunitats que Europa ens ofereix. Esperem que
el català sigui ja llengua oficial a Europa. No podem oblidar els fons de cohesió per combatre la pobresa, per establir una política europea per regular la immigració i reforçar l'estat del benestar de les persones i famílies. La seguretat, el terrorisme i la delinqüència han de ser una prioritat per a l’Europol. Esperem que Catalunya pugui tenir més veu a l’Europa dels pobles i assolir el
nivell que li correspon merescudament. Grup Municipal de CiU.

Quin és i quin serà el criteri del govern d'ERC+CIU?
O potser no n’hi ha?...
En el Ple del mes de maig, l’equip de govern va decidir desistir dels recursos que havia interposat contra sentències dispars de
diferents tribunals, en relació amb les contribucions especials del carrer Major, sentències que es van recórrer, ja que es considerava que vulneraven l’autonomia local i el dret dels ajuntaments a decidir les accions de govern dins, naturalment, de la legalitat.
Això ha portat a una distribució dels costos un cop restades les subvencions obtingudes d’un 50% veïns, 50% Ajuntament. Però
això suposa una diferent distribució de costos al carrer Asensio Vega i plaça de l’Església, on el cost que hauran de suportar els
veïns sobre el total de l’obra és diferent al dels veïns del carrer Major, no cal que esmentem que serà molt diferent al que hauran
de pagar els veïns de Can Masponç.
I ara, doncs, si es reforma el seu carrer, sap quan haurà de pagar? No ho pot saber, perquè no hi ha un criteri igual per a tothom.
Grup Municipal PSC

Crisi?, quina crisi?
La darrera xifra que coneixem de l'atur (maig 2009), en el moment d'escriure aquestes línies, diu que a Caldes hi ha 1.226
persones sense feina (quasi un 14%). L’1 de gener del 2008, l’atur era de 526 persones. Els ajuntaments tenen poca capacitat per enfrontar-se a les conseqüències d’una crisi econòmica, però això no vol dir que el seu paper sigui irrellevant. En dos plens
municipals el nostre grup ha proposat crear una “taula de crisi” amb col·lectius socials i veïnals, actors econòmics, comerciants, partits polítics, etc., per posar en comú els problemes de cadascú, apropar idees, veure necessitats i proposar solucions. Algunes mesures fiscals, compromisos de creació i manteniment d’ocupació, futures inversions públiques, ampliació de mecanismes d'ajuda directa i indirecta a col·lectius necessitats, podrien ser a l’agenda, com també utilitzar el pressupost municipal per a aquest fi. Un ajuntament ha d’adoptar una postura activa davant el greu moment que pateixen molts dels seus ciutadans. Fins avui no n'hem tingut
resposta de l’equip de govern. Grup Municipal d’ICV-EUiA.

El govern municipal ha de coordinar mesures actives locals, econòmiques, urbanístiques i d’ocupació per reactivar l'economia
local. L’Ajuntament ha de ser capaç d’impulsar polítiques d’infraestructures capaces de reactivar l’economia local. D'altra banda
és temps de fer polítiques socials que generin ocupació i negociar amb les empreses contractades perquè incloguin en les seves
plantilles de treballadors/res un percentatge de persones aturades del municipi. L’Administració local també té molt a dir en la
reactivació econòmica i, per descomptat, en matèria d’urbanisme, sòl i habitatge. Per això cal ser seriosos en el diagnòstic per
poder ser rigorosos en el tractament i poder ser precisos en la curació. S’ha de ser tan prudent com ambiciós, hem de creure més
en l’austeritat racional que en l'exuberància irracional, més en el bon fer que en la demagògia. Grup Municipal PPC
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...l’agenda
Telèfons d’interès
Ajuntament

Centres d’educació

93 865 56 56
Policia Local
93 865 41 41
Jutjat de Pau
93 865 00 81
Centre d’Atenció Primària
93 865 41 25
93 865 44 55
Serveis Funeraris
93 727 74 00
GMSSA (Cia. d’Aigues)
93 865 48 47
Correus
93 865 02 49
Thermàlia-Oficina de
Turisme
93 865 41 40
Deixalleria
93 744 21 21
Biblioteca
93 862 67 56

Escoles Bressol Municipal
El Gegant del Pi
93 865 20 02
Escola Bressol Mpal. La
Lluna
93 862 75 96
Escola Bressol Els Peixets
93 865 05 99
CEIP El Farell
93 865 03 73
CEIP Montbui
93 865 08 33
CEIP El Calderí
93 866 52 27
IES Manolo Hugué
93 865 37 62
Escola Pia
93 865 03 33
93 865 34 43
Escola d’adults
93 115 10 73
Centre Obert Buimont
93 865 30 53

Centre Cívic i Cultural
93 865 49 77
TOC - Punt d'Informació
Juvenil
93 865 46 55
Ràdio Caldes
93 865 14 51
Taller d’Art Mpal. M. Hugué
93 865 44 85
Escola Mpal. de Música
Joan Valls
93 865 34 96

Mossos d’Esquadra
088

Bombers
112

Generalitat
012

Emergències
sanitàries
061

Sanitat Respon
902 111 444

farmàcies de guardia

Farmàcia Ruano
10, 16, 22, (dia i nit)
27 (dissabte matí)
Farmàcia Codina
11,17, 20 (dia i nit)
23 (dia)
Farmàcia Pelegrí
12, 13, 14, 18, 24, 30 (dina i nit)
23 (nit)
Farmàcia Tibau
15, 26, 27, 28 (dia i nit)
20 (dissabte matí)
Farmàcia R.T.M.
19, 20, 21, 25 (dia i nit)

12, 13, 14 de juny
Caldesflor
Centre Històric, tot el dia.
Organitza: Acció Cívica Calderina
13 de juny
DRUM’N’KLDS
Esplanada al costat del CEIP El
Calderí, de 19 a 3 h
Organitza: Associació d’Skaters de
Caldes de Montbui
13 de juny
Festa Cloenda del Pla Català Esport a
l'Escola i dels cursos d’Educació
Viària.
Parc de Can Rius, de 10 a 14 h
14 de juny
Aplec Sardanista
Parc de Can Rius, tot el dia
Agrupació Sardanista Calderina
15 de juny
Xerrada consum: L’habitatge de
lloguer. Ajuntament de Caldes de
Montbui, 20 h
Organitza: Ajuntament de Caldes de
Montbui/OMIC
17 de juny
Teatre i berenar
Centre Cívic i Cultural, 16 h
Organitza: Associació Cultural de la
Dona
19 de juny
Inauguració de l’exposició “Intensities” Museu Thermalia, 20 h
Organitza: Museu Thermalia

22 de juny
Xerrada: L’habitatge de compra
Aj. de Caldes de Montbui, 20 h
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui/OMIC
26 de juny
Concert de Flaustaff
Sala de Plens, 19.30 h
Organitza: Escola Municipal
Música Joan Valls

de

27, 27 i 28 de juny
Festa de Barri del Bugarai
Organitza: AV Bugarai
Del 29 de juny al 24 de juliol
Campus d’Hoquei Patins
Pavelló Municipal Torre Roja, tardes
Organitza: Club d’Hoquei Patins
Del 29 de juny al 24 de juliol
Torneig de veterans del futbol
Camp Municipal de Futbol, vespres
Organitza: Club de Futbol Caldes
4 de juliol
Festa de Barri de l’Ametller
Organitza: AV Ametller
10 de juliol
Concert d’H30
Plaça de la Font del Lleó, 20 h
12 de juliol
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Complex esportiu Les Cremades,
tot el dia
Organitza: Club Natació Caldes

19 de juny
Festa d’Estiu
Centre Cívic i Cultural, 18 h
Organitza: El TOC

18 de juliol
Festa de Barri del Casc Antic
Organitza: AV Casc Antic
Torneig de futbol sala d'estiu
Pavelló Municipal d’Esports Bugarai,
17 h Organitza: El TOC

Dissabte 20 de juny
Concert de fi de curs
Sala d’actes de l’Escola Municipal de
Música Joan Valls, 12 h
Organitza: Escola Municipal de
Música Joan Valls

19 de juliol
Tirada de camp (tir amb arc)
Torre Negrell, de 8 a 13 h
Organitza: Arquers de Caldes

21 de juny
Trobada Club de Cotxes Antics
Parc de l’Estació, de 10 a 18 h
Organitza: Club de Cotxes Antics

24, 25 i 26 de juliol
Festa de Barri dels Saulons
Organitza: AV Els Saulons
25 i 26 de juliol
Festa de Barri de Catalunya
Organitza: AV Catalunya

Ràdio Caldes
107.8 de la FM
Escolta i participa a
Ràdio Caldes,
la teva
www.radiocaldes.cat

Podeu enviar els vostres suggeriments o actes per a
l’agenda de la propera edició del Casa de la Vila a l’adreça de
correu electrònic: comunicaciocaldesdemontbui.cm@caldesdemontbui.cat

