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Arbre solidari
Fins el 6 de gener
Guarniment de larbre amb desitjos
Hora: 19.00 h
Lloc: plaça de lEsglésia
Organitza: Caritas Caldes

Taller de fanalets
Dilluns 3 de gener
Hora: 16 h
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Acció Cívica Calderina i
UCIC

Assemblea General Ordinària i
Extraordinària del CECMO
Divendres 14 de gener
Hora: 21 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Organitza: Centre Excursionista de
Caldes de Montbui

Exposició de pintura
Creativitat i horitzó: lart
Fins el 8 de gener
Horari: dissabtes i diumenges, de 18
a 21 h
Organitza: Fundació Casino de Caldes

Taller de fanalets
Dimarts 4 de gener
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Organitza: Esplai Grifoll

Sant Antoni
Cercavila dels Tres Tombs
Hora:11.30 h
Ball de Plaça
Hora: 16.30 h

X Mercat dArt
Fins el 9 de gener
Horari: de dilluns a divendres, de 9
a 20.30 h
Organitza: Cooperativa 70 i 7 dArt

Espectacle infantil i
trobada amb el Llibreter reial
Dimarts 4 de gener
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes

Diumenge 23 de gener
Organitza: Facultat de Sant Antoni
Consulteu tot el programa a
lagenda de

Pessebre de lAssociació de Veïns
del barri Catalunya
Fins el 7 de gener
Lloc: plaça Catalunya
Organitza: AV del barri Catalunya
4a edició de la campanya
Demana un llibre als Reis!
Fins el 7 de gener
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes
Visita del Patge reial
Diumenge 2 de desembre,
Hora: 12 h
Lloc: plaça de lÀngel
Organitza: Comissió de Reis

Sortida jove: Escalada en
rocòdrom
Dimecres 5 de gener
Inscripcions a lEspai Jove El Toc
Visita del SM Els Reis dOrient
a la Residència Santa Susanna
Dimecres 5 de gener
Hora: 17.30 h
Lloc: Residència Santa Susanna
Organitza: Comissió de Reis

Campanya de donació de sang
Diumenge 2 de gener
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: CAP Dr. Mirambell

Cavalcada de SM Els Reis
dOrient
Dimecres 5 de gener
Hora: 18.30 h
Itinerari: des del Tint fins la plaça
de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis i
Ajuntament

Dimarts 4 de gener
Hora: de 17 a 21 h
Lloc: Unitat mòbil a lEstació
dAutobusos
Organitza: Associació de Donants
de Sang

Parlaments i repartiments de
regals a càrrec dels Reis dOrient
Dimecres 5 de gener
Hora: 20.30 h
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis

Fira dantiquaris i brocanters
Diumenge 16 de gener
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Ajuntament
24a etapa del Camí de Ronda
(Tarragona  Salou)
Dilluns 24 de gener
Organitza: Centre Excursionista de
Caldes de Montbui
Ple ordinari de lAjuntament de
Caldes de Montbui
Dijous 27 de gener
Hora: 20 h
Lloc: Sala de Plens de lAjuntament
Campanya de recollida
daliments
Fins el 30 de gener
Lloc: Establiments de Caldes de
Montbui
Organitza: Càritas Caldes
Col.labora: UCIC
Cap de setmana a lalberg del
Llac de les Bulloses
Dies 5 i 6 de febrer
Organitza: Centre Excursionista de
Caldes de Montbui

A més del Casa de la Vila, l'Ajuntament posa a la vostra disposició
altres espais d'informació i participació:
VALLÈS
ORIENTAL
TELEVISIÓ

Campanya de recollida
d'arbres de Nadal
Del 7 al 26 de gener,

lAjuntament posa a la vostra disposició
diferents punts de recollida darbres de Nadal, que
seran duts a la planta de compostatge
del Vallès Oriental.

Punts de recollida:

Plaça de la Salut
Plaça Moreu
Bugarai (carrer Mossèn Cinto Verdaguer amb General Padrós)
Plaça Romà Martí (avinguda Josep Fontcuberta )
Aparcament de l'Escorxador
Carrer Llobet i Vall-llosera (tocant Pi i Margall)
Carrer de Molí amb Calderón de la Barca
I sobretot, recordeu: cada residu al seu lloc! Utilitzeu
els contenidors de recollida selectiva i la deixalleria.

www.caldesdemontbui.cat

107.8FM

ràdiocaldes
www.radiocaldes.cat

Podeu enviar els vostres suggeriments o
actes per a lagenda de la propera edició del Casa de la Vila
a ladreça de correu electrònic
comunicaciocaldesdemontbui.cm@caldesdemontbui.cat
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Telèfons d'interès
· Ajuntament
93 865 56 56
· Biblioteca
93 862 67 56
· Centre Cívic i Cultural
93 865 49 77
· Centre d'Atenció Primària
93 865 41 25
· Correus
93 865 02 49
· Deixalleria
93 744 21 21
· GMSSA (Cia. d'Aigües)
93 865 48 47
· Jutjat de Pau
93 865 00 81
· Oficina de Turisme  Museu Thermalia
93 865 41 40
· Ràdio Caldes
93 865 14 51
· Serveis Funeraris
93 727 74 00
· TOC (Punt d'Informació Juvenil)
93 865 46 55

Pàg. 3 El

Molí de lEsclop
serà rehabilitat dins la
segona fase de millores al
passeig de la Riera
Pàg. 4 i 5 Lany 2011
lAjuntament incorpora nous
equipaments socioculturals,
entre ells les Cases dels
Mestres

CENTRES EDUCATIUS
· Escola El Calderí
93 866 52 27
· Escola Farell
93 865 03 73
· Escola Montbui
93 865 08 33
· Escola Bressol Mpal. Gegant del Pi
93 865 20 02
· Escola Bressol Mpal. La Lluna
93 862 75 96
· Escola Bressol Els Peixets
93 865 05 99
· Escola Pia
93 865 03 33
93 865 34 43
· Institut Manolo Hugué
93 865 37 62

Pàg. 4 i 5 Caldes

tira endavant
un projecte de cessió dhorts
per a col.lectius amb
necessitats especials

Pàg. 6 El

Toc proposa desenes
dactivitats emmarcades en
lHivern Jove

ALTRES CENTRES FORMATIUS
· Escola d'Adults
93 115 10 66
· Escola Mpal. de Música Joan Valls
93 865 49 77
· Centre Obert Buimont
93 865 30 53
· Cursos de Català
93 115 10 73
· Formació ocupacional
93 115 10 74
· Oficina de Català
93 865 70 24
· Taller d'Art Mpal. Manolo Hugué
93 865 49 77
EMERGÈNCIES I ATENCIÓ SANITÀRIA
· Policia Local
93 865 41 41
· Emergències de la Generalitat
(Mossos d'Esquadra
Emergències Sanitàries
Bombers)
112
· Bombers Voluntaris Caldes
93 865 25 55
· Informació de la Generalitat
012
· Sanitat Respon
902 111 444
· Creu Roja Caldes
93 865 10 01

Nou projecte de millora
de l'entorn del Balneari Can Rius
Pàg. 3

Que tinguem sort

Ràdio Caldes

Els inicis d'any són sempre temps
de bons auguris, desitjos i
propòsits. Demanem que l'any
en curs sigui millor que el passat,
i ens aferrem amb esperança a
aquest desig per encarar els
primers compassos del nou any.
I encara més ens aferrem ben
humanament a aquesta
esperança quan vivim en temps
d'incerteses com els actuals.
Després de tres anys de crisi econòmica, volem tenir el dret
a entreveure temps millors.
L'inici d'any també és un temps propici per fer balanç dels
365 dies que hem deixat enrere. Un balanç que es pot fer
a nivell individual i a nivell col.lectiu. En aquest sentit, i
malgrat totes les dificultats del moment i la diversitat de
situacions personals i familiars existents, penso que el 2010
ha estat un bon any per Caldes. Un any on s'han iniciat o
acabat un munt de projectes importants - amb una quantitat
i en una profunditat pràcticament sense precedents en els
darrers temps- que ens demostren que som un poble viu
que no s'arronsa davant les dificultats, ans al contrari, que
planta cara als moments difícils i mira directament als ulls
del futur. Volem seguir aquesta dinàmica i per això us
presentem, en aquesta edició del Casa de la Vila, els principals
projectes que s'executaran durant el 2011. Malgrat un
pressupost municipal considerablement més auster, ajustat
a les difícils circumstàncies actuals i a la voluntat -la
responsabilitat- de no trencar les finances públiques, el 2011
ens ha de refermar en la dinàmica d'un municipi que s'esforça
per treure cada dia més profit de les seves potencialitats.
Tocant de peus a terra però mirant més enllà de l'endemà.
Fa poc la sort va somriure a moltes famílies de Caldes, en
forma de loteria de Nadal. Ara, com a país, ens hauria de
tocar la loteria i poder deixar enrere, i per molts anys, la crisi
econòmica i els seus estralls socials. Però això només passarà
si tothom - administracions, empreses, entitats financeres,
famílies- fem el que hem de fer i aprenem dels errors del
passat. Una cosa és l'atzar de la loteria i l'altra la recompensa
per les coses ben fetes. Feliç 2011 a tothom.

Ràdio Caldes, lemissora municipal que va néixer loctubre del 1980,
en el marc de la Festa Major, ha fet 30 anys.
Per això la Ràdio vol recuperar, reconstruir i explicar la història daquests
30 anys recollint material gràfic i sonor daquestes tres dècades. Si
teniu algun material i/o alguna experiència relacionada amb lemissora
us podeu adreçar a radio@caldesdemontbui.cat
Ràdio Caldes emet a través de les ones (107.8FM) i dInternet. També
podeu veure-la a través de la webcam instal.lada a lemissora. Ho
trobareu tot a www.radiocaldes.cat

(i sobretot, que ens la mereixem)

Graella 2010/2011
CONTINUEN: Vivències, fet per gent gran; Espai Jove, fet per gent
jove; Caldesports, espai esportiu; El nostre Medi, espai de medi
ambient; El Navegant, amb en Josep Gallart; Entitats, dedicat a les
entitats i associacions; LEscola a la Ràdio, fet per alumnes; Educació,
amb la col.laboració dels centres educatius; Calderinitis crònica,
basat en el llibre del mateix nom; Mateando; Bibliocaldes, fet amb
la Biblioteca de Caldes; lInfoservei, informació municipal més destacada;
Indrets de Catalunya, propostes de passeig i excursions que ens fa
Tomàs Mas; Salut i Benestar, espai de salut amb persones acreditades;
Amb molt de gust, un espai de nutrició que dos cops al mes es
completa amb lAmb molt de gust a la cuina i a la taula; i el
Transcalderí, el magazine diari. També segueixen en antena els
programes musicals Murmuri, Connexions eclèctiques, Privée
Crème, Söko Sessions, Rock&Gust i Kali Metal
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L'exterior de
Can Rius
es convertirà
en un nou
espai públic
Imatge: simulació virtual
de les obres de millora
a lentorn de Can Rius.
Vista des de lextrem
del carrer del Pont que
connecta amb les
Termes Romanes.

Durant el primer trimestre de l'any
2011 es farà lenderroc de les zones
més degrades del balneari Can
Rius per tal de construir, en el seu
lloc, un nou espai públic obert a
la ciutadania.
La zona del balneari que serà
enderrocada limita amb el Museu
Thermalia i amb les Termes
Romanes i arriba fins el carrer del
Pont. El nou espai públic
connectarà i potenciarà espais de
gran valor, com ara les Termes,
que salliberaran dels murs del
balneari que ara les envolten, i
lentrada de Can Rius, on es previst

dignificar i restaurar larcada
existent.
Lobra promou una nova circulació
de vianants entre la plaça de la
Font del Lleó i el carrer del Pont,
per emprendre el camí cap al parc
de Can Rius.
Tot plegat permetrà també
dignificar els accessos a lEspai
Can Rius, el nou equipament
inaugurat lany 2010 i resultant
de la restauració de lantic
menjador i les cuines del balneari
noucentista.
El projecte manté la zona
daparcament en bateria que

existeix al carrer del Pont, però
evita al vianant haver de caminar
d a r re ra d e l s v e h i c l e s e n
desaparèixer el mur del balneari
que entra en contacte amb
aquesta part de la via.

emblemàtics de la vila: un tros de
muralla medieval que delimita el
nucli urbà amb la Riera, el safareig
dels Calciners i laccés a la capella
de Santa Susanna des de les
hortes.
La segona fase, que comença
enguany, continua amb la
recuperació daquest passeig des
del passatge de Santa Susanna
fins el pont del parc de Can Rius
i reha-bilita un altre element
emblemàtic, el Molí de lEsclop.
La recuperació del passeig de la
Riera dóna resposta a dos
objectius: la creació despais
públics per a la ciutadania i la
dignificació de la llera de la riera,
en tant que espai fronterer i pulmó
natural de Caldes de Montbui.

Els cost de licitació daquest
projecte ha estat de 254.318 i
lobra té una durada prevista de
4 mesos.
Lobra recull els objectius recollits
en el Pla dordenació urbanístic
municipal segons els quals cal
rehabilitar integralment la façana
urbana de la riera i traçar un camí
que vagi seguint el traç daquesta
i permeti una connexió nord 
sud.
El projecte també semmarca dins
les accions previstes per la Llei de
B a r r i s, u n p ro g ra m a d e
subvencions de la Generalitat de
Catalunya que té per objectiu
dinamitzar zones del centre urbà
especialment degradades.

Aquest projecte, que té un cost
de licitació de 305.600, compta
amb les subvencions del Pla de
Barris de la Generalitat de
Catalunya i de Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat de la
Diputació de Barcelona. Cada una
de les administracions assumirà
la meitat dels costos.

NOVETATS: El següent nivell i Poca cosa menys silenci (magazines),
Anem bé per anar a Sans i el Calaix de Llibres (cultura) i la Caixa
dels Trons (entrevistes). Són nous també els programes musicals Va
de Sardanes, A cau dOrella, Cartes al director, Living les Prendes,
i el Millor de....
A Ràdio Caldes també hi ha lloc per tu
Paral.lelament a lemissió daquesta programació, Ràdio Caldes ja ha
començat a preparar la propera temporada. Si vols participar-hi, truca,
escriu o vine. Ràdio Caldes és també la teva ràdio.

d'Inka Geoserveis

Continua
la recuperació
del passeig de la
Riera de Caldes

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde de Caldes de Montbui

Imatge: simulació virtual
de les obres millora
del passeig de la Riera.
Vista del tram entre
el passatge de Santa Susanna
i el pont del parc de Can Rius.

www.radiocaldes.cat

CV2

en portada

serveis municipals

editorial

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

RÀDIO CALDES
107.8 FM

Centre Cívic i Cultural
C. Buenos Aires, 16-18
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 865 14 51
radio@caldesdemontbui.cat

Aquest gener comença la segona
fase del projecte de recuperació
del passeig de la Riera de Caldes.
La primera fase daquest projecte
va començar lany 2010, amb
lobjectiu d integrar el passeig en
el sistema despais públics del
municipi. Amb les obres fetes i les
que es fan enguany, Caldes de
Montbui es torna a acostar a
lentorn delimitat per la riera i a
diferents elements de valor
històric, turístic o natural.
La part del projecte feta durant
lany 2010, i encara no oberta,
posarà a labast de tothom el tram
de riera comprés entre el passatge
de Santa Susanna i el safareig de
la Portalera. En la primera fase
shan recuperat tres elements

Informatiu municipal de caldes de montbui gener de 2011
www.caldesdemontbui.cat

CV3

és noticia
Projectes per al 2011
Pressupost 2011
Els pressupostos de
lAjuntament de Caldes de
Montbui de lany 2011
preveuen un estat dingressos
i de despeses de 21.382.670,
el que suposa aproximadament una reducció del
pressupost del 14,68%
respecte lany 2010.
Pel que fa a les inversions,
lAjuntament preveu un total
5.078.389,83, que suposarien
el 43,27% menys respecte el
2010.
En la situació actual
conflueixen diferents factors
que han complicat la
confecció dels pressupostos i
que expliquen aquesta
disminució significativa
respecte lany 2010, principalment la disminució dingressos
provinents daltres
administracions degut a la
situació econòmica adversa.
A més, es mantenen vigents
condicionants que estan
afectant la confecció del
pressupostos dels darrers
exercicis, com ara la davallada
dalguns ingressos relacionats
amb lactivitat econòmica i
fruit del moment de recessió
econòmica general.
En el cas de la despesa corrent
(16.304.280), enguany
augmenta un 1,20% respecte
lany passat, si bé això és degut
al fort augment al capítol
damortització dels passius
financers (incrementa un
26,80) que es preveu efectuar
durant el 2011 i que permetrà
eixugar significativament el
nivell dendeutament. Pel que
fa a les principals inversions,
aquestes venen donades per
projectes emmarcats en el Pla
dintervenció integral del
centre històric de Caldes (com
ara la reurbanització del
carrers de lEixample 1), que
rep finançament de la Llei de
Barris de la Generalitat de
Catalunya.

CV4

LAjuntament ha aprovat un pressupost de 21.382.670
que prioritza el manteniment de serveis i la posada en marxa dequipaments adreçats a lacció social i al foment econòmic
Horts
per a Caldes

Millores
a carrers de l'eixample

Comencen les obres
del nou espai jove

Centre
dIniciatives Empresarials

Posada en marxa
de les Cases dels Mestres

LAjuntament prepara la posada
en marxa dun projecte de cessió
dhorts en terrenys de Torre
Marimon. Els col.lectius als quals
sadreçarà prioritàriament la
possibilitat dexplotar aquests
terrenys seran persones grans i
persones amb necessitats
especials, amb la condició que els
horts es destinin exclusivament a
lautoconsum.
LIRTA ha cedit una hectàrea de
terrenys cultivables a
lAjuntament de Caldes, que es
podrà dividir en unes 60 parcel.les.
Tan bon punt el projecte es
concreti, lAjuntament informarà
a la ciutadania sobre els canals
per fer les sol.licituds.

Dins el Pla de Barris, lany 2011
es farà la reurbanització de
diferents carrers de leixample del
municipi: Bisbe Soler, Buenos
Aires (entre Bisbe Soler i Sant
Salvador), Estrella, Sant Damià,
Santa Eulàlia i el carreró lateral
del Centre Cívic i Cultural. Lobra,
prevista per al segon semestre de
lany, tindrà un cost de 793.421.
Els carrers seran de plataforma
única i de llambordí prefabricat
de formigó, per a una major
comoditat del vianant. Altres
accions incloses seran el
soterrament de serveis, la
renovació de les xarxes daigua i
de clavegueram i la millora de
lenllumenat públic.

Al gener comença la rehabilitació
de la casa situada al carrer de
Font i Boet, 4 (cedida per la
Diputació de Barcelona a
lAjuntament) per tal de convertirla en el nou Espai Jove El Toc. Les
obres consisteixen en consolidar
aquest edifici que data de lany
1920 per tal que els joves puguin
disposar dels 898m² que té la
finca, entre zona edificada i jardí.
Aquest projecte respon a una de
les necessitats expressades en el
Pla jove 2008-2012. Tot i valorar
positivament la tasca dassessorament i propostes doci que fa
El Toc, el Pla posava en evidència
que lespai actualment instal.lat
al Centre Cívic és insuficient.

Lany comença amb les obres del
Centre dIniciatives Empresarials
en marxa. Mentre a lantiga nau
del Sindicat es construeixen tallers
i despatxos, lAjuntament prepara
la normativa que haurà de regir
el funcionament daquest
equipament i la cessió despais
per a empreses de nova o de
recent creació dins del municipi.
Aquesta iniciativa pública per
limpuls de nous projectes
empresarials i la consolidació
dempreses constituïdes
recentment tindrà seu al polígon
industrial La Borda. Les activitats
podran optar a la cessió de lús
temporal de mòduls doficines o
tallers.

Al març és previst acabar les obres
de ledifici conegut com Cases
dels Mestres, que ara sestà
convertint en un nou equipament
sociocultural per donar resposta
a tres grans àmbits dactuació
municipal: la gent gran, la formació reglada i no reglada de caràcter permanent i de persones
adultes i el desenvolupament de
programes dintegració sociolaboral.
LEscola dAdults començarà el curs
2011-2012 al nou equipa-ment, on
té destinades la primera i segona
planta. Les accions per a la gent
gran estaran ubicades a la planta
baixa. Lobra ha estat finançada
amb els Fons Estatals 2010 i
lAjuntament gestionarà els serveis.

Reforma
del safareig de la Piqueta

Nova
senyalització turística

Obres
a la C59

Lentrada sud,
acabada

Avançant cap a
l'Institut - Escola

fotografia: Jordi Serra

Aquest any Caldes recupera lantic
safareig La Piqueta. Lequipament
del carrer de Delger, actualment
en desús, serà reformat per
convertirse en un espai de foment
de la creació de nous llocs de
treball i per estimular leconomia
local. Lobra, que permetrà
convertir lequipament en un
edifici de dues plantes, té un cost
de 380.000, subvencionats amb
bona part amb fons FEDER.

Lany 2011, en el marc del Pla de
Barris, es portarà a terme
lexecució del Pla de senyalització
turística direccional de vianants,
que preveu la renovació de la
senyalització dels monuments i
els edificis dinterès situats al nucli
antic. Sinstal.laran plaques de
senyalització per a vianants,
dinformació turística i dedificis
dinterès i singulars.

Durant el primer trimestre de lany
2011, la Generalitat durà a terme
la millora dels accessos a la Font
dels Enamorats i als Saulons des
de la C59. L'obra consistirà a afegir
els carrils de seguretat per a
incorporar-se a la carretera i per
accedir des della a les dues
urbanitzacions, evitant així les
aturades enmig dels dos carrils
que té actualment la C59 en
aquest punt.

Cap al febrer acabaran les obres
amb les quals sestà endreçant
lentrada sud de Caldes de
Montbui. Aquest projecte
consisteix en reurbanitzar laccés
a la vila, començant amb una illeta
i afegint una illa central que
separarà els dos sentits de la
circulació. Aquesta illa està
pensada per augmentar al
seguretat en una via que divideix
el polígon El Tint en dues parts.

Lany 2011 es presenta el projecte
constructiu dEl Calderí, després
que el novembre de 2010 se
nadjudiqués la redacció.
Lequipament, que segons la
Generalitat de Catalunya estarà a
punt per al curs 2013/2014, serà
un institut escola amb alumnes
de 3 a 16 anys, segons el nou
model de centre recollit a la Llei
dEducació.

Habitatge. Es tornaran a
convocar les subvencions per
a la rehabilitació delements
comuns en edificis del centre
històric. Aquest programa,
emmarcat en el Pla de Barris,
ha permès fins ara la
rehabilitació de 20 edificis i
latorgament de més de
120.000  en concepte de
subvencions entre el 2009 i el
2010. La tercera convocatòria serà durant el tercer trimestre
de lany 2011.
Enllumenat públic. Comença
la tercera fase del projecte de
millora de lenllumenat públic.
Aquesta fase actua sobre 17
carrers del centre històric i 2
de Camp de lArpa. Les accions
tenen com a objectiu la
reducció del consum energètic
i de la contaminació lumínica.
Es preveu que les obres
comencin al gener i durin uns
tres mesos, amb un cost de
199.990.

Estalvi energètic. Amb lajuda
del Pla de Barris, sexecutarà
una bateria de mesures per a
la reducció del consum
energètic a ledifici de
lAjuntament, en el marc de
lelaboració del Pla daccions
per a lestalvi energètic. Les
accions tenen com objectiu
complir amb les compromisos
del Pacte dAlcaldes per la
reducció del 20% de les
emissions de CO².

Reciclatge. Després duna
primera i positiva experiència
als Saulons, lAjuntament
preveu iniciar la recollida
selectiva de deixalles porta per
porta a Can Maspons, Can
Lledoners i Can Regassol a
partir del 31 de gener. La
recollida afecta a les fraccions
de rebuig i orgànica. La resta
es continuarà portant als
contenidors de paper, envasos
i vidre situats als barris.

Clavegueram. Amb subvencions del PUOSC i del Consorci
del Besòs, aquest any es
millora la xarxa de clavegueram del municipi amb les
canalitzacions a lentorn del
Torrent del Salze. Lobra, que
ha de començar el primer
trimestre de lany, acabarà amb
les molèsties als veïns de la
zona i amb els abocaments
daigües residuals al torrent. El
projecte té un cost de 180.000

Cooperació. LAjuntament fa
més de 10 anys que fa accions
de cooperació al desenvolupament. Amb lexperiència
adquirida fins el moment vol
elaborar el Pla local de
cooperació internacional, amb
els objectius destablir i marcar
les estratègies de futur en aquest
camp, generar una reflexió entre
la ciutadania sobre el paper de
Caldes en la seva vessant de
cooperació internacional i
identificar nous agents potencials de la cooperació.

Administració electrònica.
Aquest any, lAjuntament
posa en marxa el projecte
dinformatització dels procediments administratius, amb
lobjectiu de millorar leficiència dels tràmits que fa la
ciutadania. El nou sistema de
tramitació serà més ràpid,
més simplificat, més accessible i amb un grau més alt
de prestacions per als usuaris
de ladministració local.
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Conveni amb lIRTA per la cessió dels horts

Un nou model de termalisme

Lalcalde, Jordi Solé, i el
director general de
lInstitut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària, Josep Maria
Montfort, han signat
un conveni de col.laboració que permet al
municipi disposar de
terrenys de Torre Marimon per a la creació dhorts domèstics.
La signatura del conveni ha tingut lloc el dimecres 15 de
desembre a Torre Marimon, la finca calderina de la Diputació
de Barcelona i sobre la qual lInstitut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària (IRTA) té cedit lús. A la signatura ha assistit
també Jaume Miró, regidor dAgricultura i Ramaderia,
departament que està fent el seguiment daquest projecte des
dels seus inicis. I Joaquim Adillon, director de Torre Marimon.
El conveni signat dimecres suposa la cessió dels terrenys a
lAjuntament de Caldes de Montbui. Aquest conveni permet
iniciar el projecte per a la parcel.lació i posterior cessió dunes
60 parcel.les ubicades a la Torre Marimon, en una extensió de
gairebé una hectàrea.
Amb aquest projecte, lAjuntament i lIRTA engeguen una línia
dactuació amb dos objectius: crear un programa de servei per
a col.lectius més desfavorits i recuperar elements rurals de gran
valor dins lentorn urbà.

El Consorci de Viles
Termals
de
Catalunya, presidit
per Caldes de
Montbui, engega un
Pla de desenvolupament i comunicació amb la finalitat de donar un
impuls al turisme
termal com a
oportunitat de creixement i desenvolupament econòmica. Aquest
pla afecta a les 9 viles consorciades.
El Pla va ser presentat pel conseller del Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet i el president del Consorci de
Viles Termals de Catalunya i alcalde de Caldes de Montbui, Jordi
Solé, el passat novembre.
El Consorci de vol impulsar un model nacional de termalisme a
partir de l'actiu que suposa la cultura mediterrània com alternativa
als models turístics depredadors del territori i dels recursos naturals.
Aquest Pla determina quines han de ser les bases per a un
desenvolupament sostenible del turisme termal, al voltant de
quatre idees força: el termalisme català com a destinació turística
de qualitat; vincular el turisme termal amb els nous valors associats
a la natura, la salut i el benestar; promoure l'oferta turística global
de cadascuna de les viles; i posicionar el Consorci de Viles Termals
com un referent de qualitat.

Hivern jove 2010

Millores al Molí den Ral
Els mesos dhivern, la població més
jove té al seu abast la possibilitat de
participar a sortides, activitats
lúdiques, tallers i cursos fets a mida.
Com cada any, lEspai Jove El Toc
organitza lHivern Jove, un programa
pensat per omplir el seu temps doci.
Us podeu informar sobre les activitats
i sobre com apuntar-vos a través del
Toc, de dilluns a divendres de 17.15 a
20.15 h.
Telèfon: 93 865 46 55.
A/e: eltoc@caldesdemontbui.cat

LHivern Jove inclou:
Sortides (teatre Plecs. Circ, música i paper. 29 de desembre.
Tarda. 12; sortida al Parc de Bombers de Caldes. 29 de desembre.
Matí; Skating. 30 de desembre. Matí. 8; escalada en rocòdrom
a Panxa del Bou. 5 de gener. Matí. 10),
Activitats especials (art inflable, Lip Dub de Nadal, el crit més
fort, APM_1 minut de glòria, concurs de fotografies divertides,
construïm les nostres activitats, passi de pel.lis, gimcana eròtica).
Tallers (Hip Hop, Jump Style, àpats saludables, risoteràpia,
tabals, castellers, skater, jocs de rol)
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Al desembre han acabat les
obres per a la rehabilitació
parcial del Molí den Ral,
equipament situat al barri
Bugarai. Aquest projecte ha
consistit en la construcció de
dos cambres higièniques; una
desbrossada i neteja exterior;
tapiar finestres i col.locar una
tanca de protecció d'accés a la masia; arrebossar un sòcol exterior;
enderrocar la tanca principal i col.locar una porta corredissa;
adequar les sortides d'emergències, les sales de les calderes i els
accessos del recinte; pintar la planta baixa i instal.lar un escenari
i mobiliari urbà.
El projecte forma part dels Plans Extraordinaris d'Ocupació Local
(PEOL) promoguts per la Generalitat de Catalunya. Aquest pla està
adreçat a afavorir la inserció laboral amb la intermediació de les
administracions municipals, oferint formació i treballs en espais
locals a persones en situació d'atur. A Caldes de Montbui s'han
contractat 21 persones, veïnes del municipi, que shan encarregat
de diferents projectes. A banda del Molí den Ral, el PEOL ha permès
fer un projecte per a la digitalització de part de la documentació
que es conserva a lArxiu Municipal, un projecte de construcció de
murs i altres millores al parc de Can Rius i un projecte de millores
i manteniment en equipaments educatius.

Que tinguem un bon any
Tot just acabem de deixar enrere un any 2010 que a nivell municipal podem qualificar com a paradoxal. Ha estat un nou
any de crisi econòmica, de dificultats financeres per famílies, negocis i administracions. Un nou any amb problemàtiques
socials creixents, amb incerteses de cara al futur i amb una austeritat sobrevinguda. I en canvi, a Caldes, deixem també
enrere un any amb una quantitat dobra de govern acabada o en curs com feia anys que no es veia (si és que se nhavia
vist mai tanta): nou Passeig del Remei, restauració de Can Rius, nova plaça de lEsglésia, reforma del Molí den Ral, passeig
de la Riera, Cases dels Mestres, Sala Delger, Centre dIniciatives Empresarials etc. I tot això sense estirar més el braç que la
màniga: quan acabi aquesta legislatura, lAjuntament estarà menys endeutat del que ho estava quan ens hi varem posar
al capdavant. No és per cofoisme que ho volem constatar, sinó perquè sovint pensem què és el que podríem haver arribat
a fer aquests darrers anys si, en comptes de remar enmig duna greu crisi econòmica i financera, haguéssim tingut el vent
a favor. Feliç 2011!

Grup Municipal ERC

El canvi ha començat
El passat dia 28 de novembre el poble de Catalunya va dir lúltima paraula. A Caldes va votar el 62,06 % de lelectorat, dels
quals un 42,19% varen fer confiança a Convergència i Unió. Labstenció es va situar en el 37,94% , 5,05 punts per sota
respecte fa quatre anys.
Va quedar molt clar que la fórmula del tripartit havia estat rebutjada, i els tres partits que el formaven patien una forta
derrota a tot el país que els farà replantejar les seves estratègies polítiques en un futur.
Catalunya vol un canvi, i així va quedar ben clar amb la victòria de Convergència i Unió.
Volem agrair públicament a totes les persones de Caldes que ens vareu dipositar la vostra confiança, sense vosaltres el canvi
no hagués estat possible. Per acabar volem desitjar-vos unes bones festes nadalenques i un bon any 2011.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Ni els pressupostos ni el govern municipal
estan a l'alçada de les circumstàncies
Aquest desembre shan aprovat els pressupostos municipals per a lany 2011 amb els únics vots dERC i CIU, el PSC i la resta
de grups de loposició ens varem retirar del ple com a protesta per la forma en que sha procedit per part del govern i en
especial per part de lalcalde, responsable directe de la hisenda municipal.
I és que enguany han succeït dos fets al nostre entendre molt greus, duna banda la vulneració dels articles 19, 40 i 74
del Reglament Orgànic Municipal, però a més de les irregularitats en el tràmit tampoc hi ha hagut la mínima intenció de diàleg,
cosa que, atenent a les circumstàncies econòmiques generals, era necessari més que mai.
Finalment i com a resultat de tot plegat tenim uns pressupostos que no donen resposta a les necessitats dels calderins i les calderines.

Grup Municipal PSC - EPM

I tant que es queixaven fa uns anys...
En el ple municipal del passat 16 de desembre, els tres grups de la oposició (PSC, ICV-EUiA i PP) varem demanar a lalcalde
que es retirés de lordre del dia la discussió i aprovació del pressuport municipal per al 2011. Quan lalcalde (ERC), prèvia
consulta amb els seus socis de govern (CiU), shi va negar, varem decidir absentar-nos del plenari. El motiu: la documentació
del pressupost ens va ser lliurada entre 7 i 2 dies abans del ple, fins i tot per sota dels terminis legals. Fa una colla danys
que ha estat habitual que lequip de govern hagi encetat la informació a la resta de grups amb antelació suficient. Fins i
tot shavia arribat a convocar reunions específiques per parlar-ne.
Un pressupost que enguany preveu prop de 21 milions i mig deuros de despeses (i la mateixa xifra dingressos) no és
qualsevol cosa. La baixada dels ingressos de lAjuntament és prou important; en conseqüència lassignació de la despesa
mereix un estudi en profunditat. Ara més que mai cal tenir en compte les partides on el consistori ha de dedicar més
esforços: educació, treball, serveis socials, habitatge, etc, i on el sentit comú aconsella retallar en èpoques de precarietat:
obra pública no necessària, contractacions no imprescindibles, etc.

Grup Municipal d'ICV-EUiA

Prudència pel 2011
Tornem-hi. Ja ha passat un any i, quan arriben les festes de Nadal, tots plegats desitgem moltes coses per afrontar lany
nou. El PPC de Caldes de Montbui desitgem, com diu una dita medieval:  Laire de les ciutats fa lliures les persones. Volem
que laire de la nostre vila ens faci més solidaris, més justos ;es un moment difícil per a les administracions locals, però
permeteu-nos un suggeriment, lequip de govern, els propers anys shan de fer polítiques socials que siguin capaces de
generar nous llocs de treball, forma part dels instruments que posseeixen les corporacions locals per l'impuls de l'activitat
econòmica local. L'Administració local té també molt a dir el proper 2009 en matèria de reactivació econòmica i, per
descomptat en matèria d'urbanisme, sòl i habitatge. Per això cal ser seriosos en el diagnòstic avui, per poder ser rigorosos
en el tractament i poder ser precisos en la curació. Feliç Nadal i pròsper 2011.

Grup Municipal PPC
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