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Fem bullir l'Olla. Mercat de l'Olla
i la Caldera i XXVI Mercat
d'Artesans
Dissabte 19 i diumenge 20 de març
De les 10 a les 20 h
Lloc: Centre Històric
Organitza: Thermalia  Oficina de
Turisme
Taller familiar: Jocs de faldes
(per a infants 4 mesos i un any)
Dissabtes 19 i 26 de març, d11 a 12 h
Edat recomanada:
entre 4 mesos i un any
Cal inscripció prèvia
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes
X Caminada de Caldes dels Amics
del Sender: Les 4 cares del Farell
Diumenge 20 de març
Sortida a les 7.30 h
des del parc de Can Rius
Organitza: Amics del Sender
TACA'M. Obra: T'estimo, ets
perfecte, ja et canviaré
Companyia: Foment Cultural de Súria
Diumenge 20 de març a les 18 h
Lloc: Stage (c. Folch i Torras, 52-54 )
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista
Presentació del llibre
Mentalidad de crisis. La nueva era
Autor: Jordi Solés Hernández
La presentació comptarà amb la
presència de l'alcalde Jordi Solé i
Ferrando
Dilluns 21 de març a les 20 h
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes

Farmàcies de guàrdia
FARMÀCIA CODINA
Març 15, 21, 31
Abril 6, 16, 17, 27
FARMÀCIA R.T.M
Març 16, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30
Abril 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29
FARMÀCIA RUANO
Març 17, 26, 27
Abril 1, 7, 12, 18, 28
FARMÀCIA PELEGRÍ
Març 18, 23, 29
Abril 4, 14, 20, 30

Sortida de les Caminades de
l'Esplai fins el Mas d'en Cisa
Dimecres 23 de març a les 9 h
Com a norma general les passejades
sempre són els dimecres i tothom hi
és admès.
Més informació: Jordi 93 865 14 42
Lloc: Sortida des de l'Estació
d'Autobusos
Organitza: Caminades de l'Esplai
Inauguració de Caldes emprèn.
Centre diniciatives empresarials
Dimecres 23 de març a les 19 h
Lloc: Caldes emprèn. Polígon Industrial
La Borda
Organitza: Ajuntament de Caldes de
Montbui
Jornada de portes obertes:
Escola Pia (Batxillerat)
Dijous 24 de març a les 20 h
Lloc: Escola Pia (c. Bellit)
Organitza: Escola Pia
Etapa del Camí de Ronda, entre
l'Ametlla de Mar i el Delta de
l'Ebre
Diumenge 27 de març a les 8 h
A partir de les 9 del vespre el dijous
anterior a la sortida programada es
farà l'explicació d'aquesta a la Sala 1
del Centre Cívic i Cultural.
Organitza: Centre Excursionista de
Caldes de Montbui (CECMO)

Sortida de les Caminades de
l'Esplai al parc natural de Gallecs
Dimecres 30 de març a les 9 h
Lloc: Sortida des de l'Estació
d'Autobusos
Organitza: Caminades de l'Esplai
Tradicional travessa
de Caldes fins a Montserrat
Dissabte 2 dabril
A partir de les 9 del vespre el dijous
anterior a la sortida programada es
farà l'explicació d'aquesta a la Sala 1
del Centre Cívic i Cultural.
Organitza: Centre Excursionista de
Caldes de Montbui (CECMO)
Excursió a la Fageda d'en Jordà
Dissabte 2 dabril a les 8 h
Lloc: Cooperativa 70
Organitza: Cooperativa 70
Campanya de donació de sang
Diumenge 3 dabril, de 10 a 14 h
Lloc: CAP Joan Mirambell i Folch
Dimarts 5 dabril, de 17 a 21 h
Lloc: Estació dautobusos
TACA'M. Obra: L'auditor
Companyia: La K-Mama
Diumenge 3 dabril a les 18 h
Lloc: Stage (c. Folch i Torras, 52-54 )
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista

TACA'M. Obra: Kauen
Companyia: Kauen Teatre
Diumenge 27 de març a les 18 h
Lloc: Stage (c. Folch i Torras, 52-54 )
Organitza: Centre Democràtic i
Progressista

Cicle de xerrades "Persona, família
i societat". Estratègies per
controlar l'ansietat
Dijous 7 dabril a les 19 h
Lloc: Cooperativa 70
Organitza: Cooperativa 70 i Centre
Psicològic Caldes

Club de lectura: xerrada sobre La
Bicicleta estàtica, de Sergi Pàmies
Dilluns 28 de març a les 19 h
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes

Jocs de taula.
Jugo, jugues, juguem!
Divendres 8 dabril a les 18 h
Lloc: Cooperativa 70
Organitza: Cooperativa 70 i Club de Rol
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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

nou projecte de
senyalització mostra el
recorregut a peu pels espais
més emblemàtics de Caldes
Pàg. 4 El Mercat de lolla i
la caldera és lacte principal
del programa
Fem bullir lolla i
té lloc el 19 i 20 de març
Pàg. 4 i 5 El 23 de març
sinaugura lequipament
Caldes emprèn. Centre
diniciatives empresarials

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 El Consell dinfants del
municipi sestrena participant
en la redacció del Pla local
de cooperació

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

fotografia cedida gratuïtament per Josep Gaspar

Inauguració de l'exposició
Ramon Parera
Divendres 18 de març a les 19 h
Lloc: Cooperativa 70
Organitza: Cooperativa 70

Les Cases dels Mestres,
el nou equipament cívic i
formatiu de Caldes
Pàg.
Pàg. 33

Gràcies

Espai Can Rius

Aquest és el darrer Casa de la Vila
que rebreu aquesta legislatura.
Estem arribant al final dun camí
que varem iniciar fa quatre anys.
Aleshores, poca gent veia a venir
la tempesta que ens ha arribat en
forma duna crisi econòmica i financera profunda. Hi havia núvols
a lhoritzó, però gairebé ningú els
feia cas, i ara la tempesta costa
descampar. La crisi i les seves
conseqüències sobre famílies,
empreses i administracions ha
marcat aquesta legislatura, i segurament marcarà encara
bona part de la propera. El repte de gestionar des dels
ajuntaments una situació com aquesta, on augmenten les
demandes de tot tipus, molt especialment les de caire social,
i disminueixen els recursos públics, es va fent més gran a
mesura que arrosseguem mesos i anys amb una economia
real tocada i un ambient social escèptic.

L'Espai Can Rius, situat al carrer del Pont número 3, és un conjunt de
sales a disposició de la ciutadania i de les institucions públiques i
privades. Aquests espais són fruit de la reforma de l'antic menjador i
de les cuines del Balneari Can Rius, l'emblemàtic equipament termal
de Caldes de Montbui.
La reforma de les sales s'ha fet reproduint la bellesa, l'esplendor i la
calidesa que oferia aquest balneari, considerat un dels centres termals
més prestigiosos de l'Europa del segle XIX. En l'actualitat, l'Espai Can
Rius s'erigeix a tocar de l'entorn natural que ofereixen la riera i el parc
de Can Rius i alhora s'integra en el centre històric i turístic de Caldes
de Montbui.

I malgrat la complexitat del repte, vull donar les gràcies per
haver tingut loportunitat immensa de liderar, de moment
durant aquests quatre anys, el govern del meu poble. Per
haver après moltes coses sobre la pràctica de la política,
sobre el nostre poble i el què hi batega i fins i tot sobre la
vida mateixa. Per haver conegut i tractat a moltíssima gent
que duna altra manera difícilment hagués arribat a conèixer.
Per haver pogut dur a terme molts projectes que entenc que
són importants per a Caldes i per haver-ne planificat també
dimportants de cara al futur immediat. Per haver pogut
representar el poble i defensar els seus interessos a tot arreu
on ha calgut tan bé com he sabut. Per haver pogut aprendre
dels errors i gaudir dels encerts. Per haver arribat algunes
nits a casa amb la moral tocada per un dia complicat i haverho superat ràpidament amb lajuda dels meus, la tossuderia
de la perseverança i les satisfaccions del dia a dia de la
política local. Per haver posat al límit la meva capacitat de
treball, i en ocasions també la meva paciència. Perquè sempre
podré dir que, mentre vaig ser alcalde, em vaig dedicar amb
cos i ànima al poble i em vaig poder sentir satisfet en tot
moment de la feina que feia el nostre govern. Per tot això
i algunes coses més que em deixo, moltes gràcies i a disposar.

Sala de les Cuines

El 27 de març, jornada de portes obertes a l'obra de Les Cases dels Mestres

Sala Noble
Antic menjador i sala de ball i convencions del balneari de 152 m²,
amb capacitat per a 200 persones i situat a la planta noble de
l'equipament. La Sala Noble recupera la decoració dels anys d'esplendor
del balneari i s'obre a la riera de Caldes a través de la Galeria dels
Vitralls, de 70 m².
La Sala Noble és un espai idoni per celebrar actes institucionals, culturals
i socials, i jornades tècniques i reunions.
Sala construïda en l'espai que ocupaven les cuines del balneari, situades
a la planta soterrani i igualment obertes a l'entorn natural a través de
l'anomenada Galeria de la Riera. La sala, de 85 m², té capacitat per a
100 o 150 persones, segons la tipologia de l'activitat.
La Sala de les Cuines és un espai idoni per a les activitats pròpies de
les associacions culturals, cíviques, esportives, artístiques i de lleure
d'interès per a la ciutadania.

Davant de la Residència Santa Susanna saixeca ledifici que inclou els nous espais per a la gent gran i per a la
formació d'adults i que enguany passa a formar part del conjunt dequipaments municipals.
La nova construcció conserva el nom tradicional de Les Cases dels Mestres, nom amb què es coneixia fins ara
lilla de cases que hi havia en aquest mateix lloc.
Lany 1976, el marquès de Caldes de Montbui, Carles Sanllehí, va cedir aquesta propietat a lAjuntament de Caldes.
Les obres de lespai sociocultural
Les Cases dels Mestres estan acabant i la ciutadania podrà descobrir linterior del nou equipament
durant la jornada de portes obertes que tindrà lloc el proper diumenge 27 de març, entre les 11 i
les 14 h.
Un cop acabades les obres, comença el procés per omplir de
contingut aquest centre situat
entre els carrers de Font i Boet i
de Mestre Gregori Montserrat.
L'edifici té tres plantes. La planta
baixa estarà destinada a la gent
gran i les plantes primera i segona
serviran per donar cabuda als projectes de formació reglada i no
reglada de caràcter permanent i
de persones adultes i als programes d'integració socio-laboral de
lAjuntament de Caldes de Montbui.
El projecte
El març de l'any 2010 va començar
l'enderroc de les anomenades Les
Cases dels Mestres. La creació d'un
nou equipament sociocultural al
municipi va ser el principal projecte del Fons Estatal per a l'Ocupació

i la Sostenibilitat Local (FEOSL) de
l'any passat.
El finançament del FEOSL 2010 es
va adreçar prioritàriament a projectes que tenen característiques
com ara: prendre en consideració
la perspectiva del desenvolupament sostenible en les seves vessants mediambientals; generar
ocupació; recolzar la investigació,
el desenvolupament tecnològic i
la innovació; i potenciar el muni-

cipi des de les vessants econòmica
i social.
Les obres acaben aquest març i
les previsions són tenir la pràctica
totalitat de lespai en marxa a
partir del setembre denguany.
El nou edifici és una construcció
de tres plantes d'uns 500 m² cada
una en la illa que formen els carrers de Sentmenat, Font i Boet i
Mestre Gregori Montserrat i té un
cost de 1.430.000. En total,

l'edifici tindrà una superfície construïda d'un 1.600 m2.
La planta baixa inclou l'espai de
recepció a tot l'equipament, una
sala de reunions, lespai casal per
a la gent gran i una sala polivalent
de 200m². La zona destinada a
casal d'activitats tindrà sortida
directa al pati interior existent.
Les altres dues plantes tenen entre
sis i set aules cada una, despatxos
i sales de reunions.

LLEI DE BARRIS

Nous senyals per a vianants
mostren com arribar als punts dinterès turístic de la vila

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde de Caldes de Montbui

ESPAI CAN RIUS

www.visiteucaldes.cat
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en portada

serveis municipals

editorial

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

INFORMACIÓ, CESSIÓ O
LLOGUER DELS ESPAIS

Thermalia
Museu de Caldes de Montbui
Pl. de la Font del Lleó, 20
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 865 41 40
thermalia@caldesdemontbui.cat

Aquest mes ha començat la instal.lació de la nova senyalització turística per a vianants,
un projecte que revisa i actualitza la senyalització dels punts d'interès patrimonial i els serveis
turístics de la població. Alhora, s'unifica el disseny i els materials utilitzats, per tal de projectar
una imatge turística homogènia de la vila termal.
El projecte està dividit en dues grans fases. La primera fase ha consistit en la col.locació de 95 senyals direccionals
i 15 suports per a la senyalització turística direccional. Els senyals s'estan instal.lant al centre històric i a les
principals zones d'aparcament. Els suports es podran trobar en punts estratègics per indicar la direcció a seguir
per trobar els elements patrimonials i els serveis turístics.
En paral.lel, la regidoria de Patrimoni ja està preparant la segona fase del projecte, amb la col.laboració i lassessorament
de la Comissió de Patrimoni del Consell Municipal de Cultura de Caldes de Montbui per al seu vistiplau.
El cost d'aquesta primera fase és de 16.036 i està finançada gràcies a les subvencions del Pla de Barris de la
Generalitat de Catalunya.
Més informació: http://lleidebarris.caldesdemontbui.cat/
Informatiu municipal de caldes de montbui març de 2011
www.caldesdemontbui.cat
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Al març,
fem bullir l'olla

Aquest mes Caldes de Montbui
celebra el programa dactivitats
Fem bullir lolla, lactivitat principal del qual és el Mercat de lolla
i la caldera i el XXVI Mercat
dartesans, que té lloc els dies 19
i 20 de març.
El Mercat sha convertit en un dels
principals atractius de lagenda
anual dactivitats de la vila gràcies
a la varietat de parades i activitats
que ofereix. A més, aquesta fira
és un merescut homenatge a la
gastronomia i els productes típics
del nostre territori.
Enguany, en el marc del Mercat
de lolla i la caldera, una cercavila
convidarà a la ciutadania a descobrir les reformes fetes al safareig
de la Portalera i les obres acabades
dels carrers del centre històric que
lenvolten.
El programa Fem bullir lolla in-

clou dos grans propostes més. En
primer lloc, Caldes de Montbui
inaugura les Jornades gastronòmiques de la farigola. Del 19 de
març al 24 dabril, deu restaurants
de la vila oferiran degustacions
de plats cuinats amb farigola, una
de les herbes típiques del nostre
entorn i una espècie arrelada a la
cuina tradicional catalana.
En segon lloc, enguany té lloc la
jornada Restauració de qualitat:
compromesos amb el territori i el
producte local. Aquesta activitat,
celebrada a la sala les Cuines de
lEspai Can Rius, ha estat promoguda dins el projecte RurUrbal del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la col.laboració del Museu
Thermalia i de lAjuntament de
Caldes de Montbui.
Per a més informació adreceu-vos
a i a www.caldesdemontbui.cat i
a www.visiteucaldes.cat

Reneix el Consell d'infants
de Caldes de Montbui

El passat febrer es va celebrar la
primera trobada del Consell
d'infants de Caldes de Montbui,
un espai de participació ciutadana
integrat per nens i nenes de 5è i
6è de primària de els escoles del
municipi. El Consell és l'espai on
els infants ja poden fer realitat el
dret a la participació en el debat
sobre temes que passen en el seu
entorn municipal i que els afecten.
La primera sessió va incloure
l'establiment del calendari de treball de l'any 2011 i es va endinsar
ja en la primera qüestió que haurà
de treballar el Consell: el Pla local
de cooperació. Aquest és un document que està elaborant
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i que ha de convertir-se en
un dossier estratègic per als propers 5 anys sobre la cooperació
internacional al desenvolupament
i les relacions internacionals des
del municipi.

El Consell d'infants el formen 15
infants, un per cada un dels grups
que integren els cursos de 5è i 6è
de primària de les escoles de Caldes de Montbui (Calderí, Farell,
Montbui i Pia). Els representants
han estat elegits a les seves classes i les trobades ordinàries es
faran de manera mensual.
Aquest òrgan formal de participació d'infants, impulsat per
l'Ajuntament amb la implicació
de les escoles, a més de promoure
la cultura democràtica, és una
oportunitat per desenvolupar la
formació en valors i el creixement
personal de les nenes i els nens.
El Consell dinfants dóna resposta
a la Llei 14/2010, de 27 de maig,
dels drets i les oportunitats en la
infància i l'adolescència, que
potencia la participació ciutadana
dels infants amb la creació
d'espais de participació.

La recollida porta per porta
s'amplia

Al gener va començar a funcionar
la recollida de deixalles porta per
porta als barris dels Lledoners, can
Maspons i can Regassol. Aquest
sistema de recollida de fraccions
d'orgànica i rebuig es va introduir
el passat març al barri dels Saulons, a títol de prova i a l'espera
d'obtenir resultats prou satisfactoris com per estendre'l a la resta
de barris extraurbans.
Els bons resultats als Saulons permeten continuar amb la introducció del porta per porta a tres barris
extraurbans més, la qual cosa suposa arribar a 322 llars més. Els
56 habitatges de can Regassol, els
186 de can Maspons i els 80 de
can Lledoners se sumen als 220
habitatges amb els quals es va
iniciar l'experiència.
En total, 547 habitatges, dels 6.500
que té Caldes de Montbui, hauran
passat a utilitzar aquest sistema

!
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El porta per porta ha estat introduït amb èxit en altres poblacions
catalanes i, en general, ha afavorit
la gestió responsable dels residus
domèstics i una major comoditat
per a l'usuari. Per això l'Ajuntament l'introdueix de manera
progressiva a la vila i valora els
efectes positius que pugui generar
en la recollida selectiva de deixalles.
Caldes de Montbui recicla el 36,8%
de les deixalles que genera, segons
el recompte global de l'any 2010.
El mateix any ha augmentat la
recollida selectiva d'orgànica
(21%), envasos (12%) i vidre (1%)
i ha disminuït la recollida selectiva
de paper i cartró (-3%). I, de l'any
2000 al 2010, cada habitant ha
passat d'enviar 450,5 kg a l'any a
l'abocador a enviar-ne 323,2 kg.

En breu comencen les obres de
dos dels projectes anunciats per
a lany 2011, la reforma de la Piqueta i la segona fase del passeig
de la Riera.
Lantic safareig del carrer de Delger
serà sotmès a una remodelació
per convertir-se en un espai de
foment de la creació de nous llocs
de treball i de nous projectes empresarials.
Pel que fa al passeig de la Riera,
cal recordar que la primera fase
d'aquest projecte va començar
l'any 2010, amb l'objectiu
d'integrar el passeig en el sistema
d'espais públics del municipi. Amb
les obres fetes i les que començaran en les properes setmanes, Caldes de Montbui s'acosta a l'entorn
delimitat per la riera i a diferents
elements de valor històric, turístic
o natural. Per això la segona fase
continua amb la recuperació
d'aquest passeig des del passatge

de Santa Susanna fins el pont del
parc de Can Rius i rehabilita el
Molí de l'Esclop.
Altres obres que són tema dinterès
aquests dies són les que afecten
els entorns del vell balneari de
Can Rius i de les Termes Romanes.
En aquests moments lAjuntament
finalitza el procés dadjudicació
de les obres per tal que la creació
del nou espai públic es pugui començar a fer a finals dabril.
A banda, acaben ja les obres de
millora de lentrada sud del municipi, que tenen per objectiu embellir laccés a Caldes i augmentar
la seguretat per als vianants; i
també culmina el projecte de reurbanització de can Maspons.
Finalment, continua segons el ritme previst la rehabilitació de la
casa del carrer de Font i Boet,
número 4, que ha de convertir-se
en el nou Espai Jove El Toc.

Inauguració del Centre d'iniciatives empresarials el 23 de març

C a l d e s e m p r è n . C e n t re
diniciatives empresarials és el
nom del nou equipament situat
al polígon de la Borda i que sha
convertit en un espai municipal
dençà que lAjuntament va adquirir la nau del Sindicat. La inauguració del centre tindrà lloc el dimecres 23 de març, a les 19 h, en
un acte adreçat a la ciutadania
en general i al sector empresarial
i emprenedor de Caldes en particular.
Façana exterior de Caldes emprèn,
Centre d'Iniciatives Empresarials

de recollida en menys d'un any.

Obres a la Piqueta i
al passeig de la Riera

El desembre de 2010 va començar
l'execució de la primera fase

dadequació de la nau per tal de
convertir-la en un espai per a la
dinamització econòmica de Caldes, a través de limpuls per a la
creació de noves empreses i del
suport per a la consolidació
dempreses de nova creació.
Aquest Centre, comptarà amb espais físics i serveis de suport a les
necessitats de les empreses instal.lades, orientats a millorar les
condicions de desenvolupament
de les microempreses durant les
seves primeres etapes operatives.
Per convertir la nau de l'antic Sin-

dicat en aquest Centre, sha dividit
i sha dotat en la part posterior
de 5 tallers de 85m² de superfície
cadascun, amb accés independent.
D'altra banda, a través de mampares divisòries, la planta baixa
disposa d'una recepció, un vestíbul
i 6 despatxos (de 14m² a 28m² de
superfície). A la vegada, s'han
adaptat dues zones de cambres
higièniques (una per als nous despatxos i una per als tallers, ambdues amb accés propi), i dues sales
de reunions, una per a cada zona
d'activitat. El projecte també in-

corpora la realització de petites
accions dadequació i millora dels
sistemes de seguretat i condicions
de treball de l'interior i l'exterior
de la nau.
Amb els espais que s'estan habilitant i els que ja té la nau, finalment Caldes emprèn disposarà
dels següents recursos: recepció,
vestíbul, 12 despatxos d'entre 14
i 28m², 5 tallers de 85 m², 2 sales
de reunions, 1 despatx polivalent
de 8m², 1 sala d'actes de 99,5m²,
3 zones de cambres higièniques,
1 sala de neteja i 1 sala de servidors informàtics.
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+notícies

Acaba la presidència calderina
del Consorci de Viles Termals

www.entitatsdecaldes.cat
el portal de les associacions calderines

Després de les Eleccions
Municipals acaba la
presidència de Caldes de
Montbui en el Consorci
de Viles Termals de Catalunya, càrrec que ostenta lalcalde Jordi Solé
des de la creació de
lentitat, lany 2008.
Abans de tancar aquest mandat, el Consorci farà pública una
memòria de les actuacions que ha dut a terme durant aquests
dos anys i mig dexistència.
En paral.lel, el treball per a la promoció del termalisme català
i de la projecció del Consorci continua. El passat febrer va tenir
lloc lúltima Junta de Govern, celebrada a lEspai Can Rius de
Caldes, en la qual es va definir el calendari daccions previstes
per al 2011.
La més important ha estat la previsió d'implementació de la
primera fase del Pla de desenvolupament i comunicació. El Pla
ha de servir per promocionar destinacions termals que formen
part del Consorci i persegueixen una destinació turística de
qualitat. Destaca també la previsió dassistència al Saló Internacional del Turisme de Catalunya, la voluntat de creació dun
Club termal, lelaboració de nous materials divulgatius i el reforç
de la utilització de les noves tecnologies per a la difusió dels
missatges del Consorci.

Han estat presentats el Portal i
la Guia d'entitats, dues accions
promogudes per l'Ajuntament
de Caldes de Montbui amb la
col.laboració del teixit associatiu
calderí. Tant l'eina virtual com
l'eina en paper volen servir per
donar a conèixer la multitud de
col.lectius dedicats a aspectes
culturals, esportius i socials en
l'àmbit local. Els objectius són,
per tant, incidir en la salut de
l'associacionisme local ajudant
a posar en contacte ciutadania i entitats i afavorir l'autonomia de
les entitats envers les seves necessitats comunicatives.
El portal virtual de les entitats de Caldes de Montbui és una
plataforma d'informació que es posa a disposició del teixit associatiu
de Caldes per generar un punt de trobada virtual de la vida
associativa del municipi. El portal lomplen de contingut les mateixes
entitats per tal doferir informació dagenda i notícies actualitzada.
Cada any, des de lany 2008, lAjuntament convoca una sessió de
formació perquè shi puguin afegir noves entitats. Aquest projecte
ha estat promogut per la Diputació de Barcelona i funciona en
tres nivells: un lloc web per a cada entitat, un primer portal amb
entitats del municipi i un segon portal amb informació del teixit
associatiu de la província.

Nova etapa per al Molí d'en Ral

Acaba la tercera fase de millora
de l'enllumenat públic

Després de 4 anys tancat
a la ciutadania, les obres
de reforma fetes al Molí
d'en Ral permeten reobrir
les portes de l'equipament. Jordi Solé, alcalde,
Roger Riera, membre de
l'assemblea de l'Ateneu
Molí d'en Ral, i David Fernández, president de l'AV Bugarai, van
protagonitzar els parlaments inaugurals que van tenir lloc el
dissabte 18 de febrer i que han donat el tret de sortida a una
nova etapa de la casa pairal i els seus entorns.
Amb una jornada plena d'activitats organitzades per l'assemblea
va començar la nova etapa del Molí d'en Ral, en la qual
l'Ajuntament cedeix l'ús de l'equipament a l'Ateneu per a la
creació d'un projecte sociocultural i autogestionat que compta
amb el suport de l'AV del Bugarai. Ajuntament i assemblea estan
definint un conveni de cessió de l'ús del Molí a l'assemblea de
l'Ateneu, on també es recolliran les condicions que haurà de
complir aquesta iniciativa.
Per a l'inici d'aquest nou projecte ha estat imprescindible
l'actuació feta per les 9 persones encarregades de les reformes
i les millores a l'edifici, en el marc dels Plans extraordinaris
d'ocupació local.
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El proper abril estarà estaran enllestides les obres
del projecte per a la millora
de lestalvi i leficièn-cia de
lenllumenat públic que ha
afectat carrers del centre
històric i del barri de Camp
de lArpa.
va començar el passat
gener i inclou ladequació
de lenllumenat en 19 carrers (17 del centre històric i 2 de Camp
de lArpa) amb un cost de 1999.990.
Les principals accions que es duen a terme per assolir aquest
objectiu són la instal.lació dequips més eficients, la utilització de
llumeneres amb reflectors i refractors adequats (lluminosament
més eficaces i que evitin la contaminació lumínica) i la incorporació
de rellotges astronòmics als centres de comandament.
Aquesta és la tercera fase dun projecte general de millora en
resposta a les necessitats recollides en el Pla director denllumenat
públic de Caldes de Montbui.
Entre els anys 2009 i 2011 shan fet actuacions ens els barris de
Bolera, Ametller, Catalunya, Camp de lArpa i centre històric, amb
una inversió total de 544.148.

Fent endreça
De lacció de qualsevol govern, només una part, segurament minoritària, és la que sacaba veient de manera evident en
forma de serveis, obres o activitats. Però hi ha tot un altre gruix de feina que no sacaba traduint, de manera ni tan directa
ni tan visible, en obra de govern palpable. Tanmateix, es tracta duna feina imprescindible per millorar el funcionament
de les administracions, que al capdavall sacaba traduint en una millora de latenció al ciutadà i en una optimització dels
recursos públics.
Durant aquesta legislatura, el govern municipal liderat per Esquerra ha fet un esforç per endreçar lAjuntament. Quan hi
varem entrar, hi havia llicències dactivitats per atorgar que en alguns casos feia anys i panys que estaven sobre una taula.
Hi havia un inventari de béns que no sactualitzava des de feia gairebé dues dècades. Hi havia procediments interns
absolutament obsolets, gens propis de lera de la informació digital. Un dels objectius de mandat ha estat endreçar tot això,
avançar cap a una administració més resolutiva, més orientada al ciutadà, més moderna i més eficaç. No hi hem arribat
encara, però anem en la bon direcció; queda molt camí per fer, i ens agradaria seguir fent-lo.

Grup Municipal ERC

Temps difícils i eleccions
A ningú se li escapa la dificultat del moment, en que la situació econòmica és dolenta. Això posa en perill la continuïtat
de molts llocs de treball i molts projectes. En aquest context, hem dafrontar les eleccions municipals el proper mes de maig.
Aquest Casa de la Vila serà el darrer daquesta legislatura, en la qual hem treballat de valent al Consistori i hem aconseguit
donar una forta estabilitat al govern municipal, el que ha permès una bona obra de govern. Així, és el moment en el qual
shaurà davaluar el que sha fet, com sha fet i el que es farà, però en un moment molt més complex que fa quatre anys.
Per tot això, el nostre grup convida a fer una reflexió a tothom sobre el passat i el present. I esperem que tothom pugui albirar
un bon futur per al nostre poble, tenint present el grau de generositat i responsabilitat que hem assolit des del nostre grup.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Últim escrit del mandat
Daquí a pocs dies hi haurà eleccions per a escollir les noves i els nous representants municipals. Per tant, tanquem una
etapa i molt aviat nobrirem una altra. Toca doncs fer valoració del mandat que finalitza, i no podem fer altra cosa que
posar de manifest la pèrdua doportunitats que ha patit el nostre poble. És cert que vivim una època de dificultats però
precisament això requereix tenir clares les prioritats, i aquestes haurien danar dirigides a la creació docupació, al suport
als emprenedors, a les empreses, i especialment a les persones que més durament estan vivint les dificultats actuals i enlloc
daixò les persones de Caldes no troben en lAjuntament el suport i el recolzament que necessitarien.
En aquesta conjuntura el proper 22 de maig tenim loportunitat de redireccionar la gestió del nostre Ajuntament cap a
les respostes necessàries i esperades.

Grup Municipal PSC - EPM

I els problemes dels ciutadans?
Haver fet obres arreu és el millor balanç duna legislatura, com diu lequip de govern? Per què no sexplica que la Plaça de
lEsglésia, el Passeig de la Riera i les Cases dels Mestres entren dins la Llei de Barris amb una aportació mínima de la
Generalitat del 50%? Que el Passeig del Remei i Can Rius ho va pagar en Zapatero? Que la reforma del Molí den Ral és
fruit dels plans docupació de la Generalitat? Quan un govern només es vanta de laparença, fa pensar que tot plegat és
un gran decorat de cartró-pedra, com en el cinema.
No hi ha hagut respostes als problemes dels ciutadans pel que fa a locupació, a lhabitatge i lescolarització per exemple.
Saben que lAjuntament de Sant Just Desvern (16.000 habitants) acaba dentregar el seu habitatge de promoció pública
numero 1.000?
Obres, moltes, fins i tot algunes de prescindibles. Solucions, poques. És això el que esperem del nostre govern? Tenim la
oportunitat de decidir-ho el proper 22 de maig.

Grup Municipal d'ICV-EUiA

Ensenyament de qualitat
Des de fa un cert temps ens estem trobant que l'equip de govern municipal no reacciona o no té poder de reacció envers
diversos temes que necessiten respostes imminents. El projecte educatiu del nostre poble està en un moment molt crític
(ja fa anys) tant en infraestructures com amb la seva qualitat; no shi val, els nostres fills tenen dret a un ensenyament de
qualitat, i des de l'administració local s'ha de lluitar enfront altres administracions sense cap mena de recança. La formació
es el futur dels nens de Caldes que es mereixen el millor i no es pot mirar cap una altra banda dient que lensenyament
no és un servei de dependència municipal, o que quest es un debat que s'ha de iniciar en el CEM, o que no tenim instal.lacions
disponibles... !!! No són respostes acceptables que provinguin dun govern que ha de lluitar fins al final per tots els calderins
i tenir molt definit on són les seves preferències. L'ensenyament no ha estat preferent per l'actual equip de govern.

Grup Municipal PPC
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