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Telèfons d'interès
Campanya de recollida de joguines:
Joc apte per a tothom. Ara, més que mai, és el teu torn
De l1 de desembre al 5 de gener
Recollida de joguines noves, cooperatives, educatives, no sexistes i no bèl.liques
per als infants de famílies desfavorides de la nostra població.
Lloc: Fira de Nadal, Local de la Creu Roja (c. dAnselm Clavé, 5 bis) i
establiments col.laboradors que tinguin punt de recollida
Organitza: Creu Roja
5a campanya Demana un llibre als Reis!
A partir de l1 de desembre
Els nens i les nenes de 0 a 10 anys, acompanyats dels pares, podeu venir a la Biblioteca
a recollir un model de carta als Reis, exclusivament per demanar llibres.
També trobareu guies de recomanacions de llibres per a infants fins a 13 anys.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes
Vine a ajudar-nos a construir un arbre solidari!
Del 3 de desembre al 7 de gener
Penja un desig de solidaritat, de pau, d'amor a larbre solidari.
Hora: 19.00 h
Lloc: Plaça de lEsglésia
Organitza: Càritas Caldes
Club dels enganxats: 7è Premi de Literatura Atrapallibres i
16è Premi de Literatura Protagonista Jove
Inscripcions fins el 10 de desembre
Si teniu entre 9 i 16 anys, i voleu formar part del jurat infantil i juvenil del Països
Catalans que ha de triar els millors llibres de lany 2011, apropeu-vos a la Biblioteca
a fer la inscripció (nombre de places limitades).
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes
Recollida darbres de Nadal
Del 9 al 27 de gener
Punts de recollida: plaça de la Salut, plaça de Moreu, Bugarai
(carrer de Mossèn Cinto Verdaguer amb General Padrós), plaça de Romà Martí 
Av. de Josep Fontcuberta -, aparcament de lEscorxador, carrer de Llobet i Vall-llosera
(tocant a Pi i Margall), carrer de Molí amb Calderón de la Barca.
La producció de deixalles creix durant els dies de Nadal. És molt important pensar
en les compres que fem i intentar reduir al màxim la producció de deixalles.
En aquest sentit, si tagrada fer arbre de Nadal, adorna alguna planta que tinguis a
casa o al jardí, o bé prova de fer un arbre amb materials reciclats.
Ara bé, si tries fer-lo com sempre, lAjuntament organitza una campanya de recollida
darbres de Nadal. Aquests arbres es porten primer a la deixalleria i després a la planta
de compostatge del Vallès Oriental perquè es converteixin en adob.
I sobretot, recorda: cada residu al seu lloc!
Utilitza els contenidors de recollida selectiva i la deixalleria.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui
Informatiu Municipal CasadelaVila
Edita: Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 862 70 27
comunicacio@caldesdemontbui.cat
Direcció: Emma Pineda
Disseny Gràfic: www.comunicaciografica.com
Impressió: Litosplai, S.A.
Tirada: 6.500 Exemplars gratuïts
Podeu consultar el butlletí a
www.caldesdemontbui.cat

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

Podeu seguir lAjuntament de Caldes de Montbui

107.8FM

ràdiocaldes
www.radiocaldes.cat

a través de ladreça @AjCaldesMontbui

www.caldesdemontbui.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@caldesdemontbui.cat

· 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. 6 LEspai Jove El Toc
comença una nova etapa a
la casa de Font i Boet, 4
Pàg. 3 Ledifici que fins ara
havia acollit lEscola dAdults
ha estat reformat i esdevé
un nou espai per a entitats
i ciutadania
Pàg. 3 Les

millores al passatge
del Raval Canyelles
dignifiquen aquest recorregut
paral.lel als horts de la Riera

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. 6 Alumnes de totes les
edats investiguen sobre els
arrels dalguns dels noms de
carrers i de places de Caldes

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

El Nadal calderí arrenca amb la Fira de Nadal,
el 3 i el 4 de desembre, i segueix amb multitud
de propostes de les entitats
Pàg. 4 i 5

No ens ofegarem en els problemes

Les Cases dels Mestres

Sacaba lany i a aquestes alçades ja podem
dir que no hem aconseguit el principal
propòsit col.lectiu: desempallegar-nos de la
crisi. Aquest any tampoc. Leconomia real
continua estancada i empitjoren les
conseqüències de gairebé quatre anys de
crisi severa. La xarxa de protecció social corre
el risc de perforar-se i no poder evitar o amortir
algunes caigudes. A això cal afegir-hi la
delicada situació de les finances públiques,
especialment preocupant per als ens locals, i en el cas català
també la crisi permanent del drenatge fiscal.
De problemes i de reptes, per tant, no en falten. Ni per moltes
famílies, ni per moltes empreses, ni per totes les administracions.
I tanmateix, és en els moments difícils quan un col.lectiu una
societat, un poble, un país- pot demostrar de veritat la seva
fortalesa, la seva capacitat de mobilitzar el millor de sí mateix
per vèncer les adversitats. És ara quan comprovem la capacitat
de resistència, de sacrifici i de solidaritat, i quan posem a prova
els valors bàsics. Ara, en comptes de deixar-nos ofegar pels
problemes, toca demostrar que som capaços de prioritzar
recursos i canalitzar energies per anar endavant, renunciant a
allò que no és essencial per mantenir i reforçar allò que és vital.
Podem fer això o quedar-nos creuats de braços esperant un
cop de sort, lamentant-nos tot el dia o posar-nos en mans de
demagogs i oportunistes. A Caldes optarem per la primera de
les opcions: no defugir els problemes sinó anar-hi de cara.
Els ajuntaments ens trobem segurament en el període més
delicat de la història recent de la democràcia local. És ara quan
més notem els ajustos que imposen les administracions superiors.
Si primer vàrem notar un notable descens en la captació de
recursos procedents de lactivitat econòmica i immobiliària
local, ara notem, a més daixò, la retallada de les transferències
daltres administracions (que en bona part alimenten els
pressupostos municipals) i lincompliment dels compromisos
de pagament daquestes, sobretot per part de la Generalitat.
Toca doncs fer de la necessitat virtut, ajustar els comptes i els
serveis a la situació actual i posar-hi esforç i imaginació.
Un petit, molt petit exemple destalvi, el trobeu en aquest Casa
de la Vila. Des de feia uns anys el programa de Nadal de la
nostra vila seditava per separat i es repartia casa per casa.
Enguany hem optat per integrar-lo dins daquesta publicació
periòdica -el trobareu a les pàgines centrals- per optimitzar la
despesa. Una gota al mar, si voleu. Però serà la suma daquestes
i altres accions similars (algunes inevitablement més profundes
i menys simbòliques) les que ens han de permetre deixar enrere
el mal temps i veure una mica més de llum.
Bon Nadal
Aquest any doncs la necessitat destalvi només em permet
desitjar-vos bones festes des del final daquesta columna. Bon
Nadal a tothom i feliç 2012, que també han de venir moments
per la felicitat!
Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde de Caldes de Montbui

El setembre de lany 2011 va obrir les portes aquest equipament
sociocultural adreçat a la gent gran i a la formació reglada i no reglada,
de caràcter permanent i per a persones adultes.
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Millores al passatge del Raval Canyelles

Espai Gent Gran
La planta baixa de ledifici és un centre d'activitats i programes adreçades
a persones grans. Per dinamitzar aquest espai l'Ajuntament compta amb
la col.laboració de la Coordinadora de Gent Gran i altres agents socials
del municipi interessats en el benestar, l'envelliment actiu i l'atenció a
les necessitats socioculturals de les persones majors de 65 anys.
La segona planta acull també una aula dinformàtica equipada per la
Fundació La Caixa i adreçada a programes formatius per a la gent gran.
Espai Formació
Les plantes primera i segona acullen les aules per a la formació reglada
i no reglada de caràcter permanent i per a persones adultes i per als
programes d'integració sociolaboral promoguts per l'Ajuntament de
Caldes de Montbui.
En l'actualitat la vila compta amb tres serveis municipals que atenen
les necessitats formatives de les persones adultes i que sallotgen en
aquest edifici: l'Escola d'Adults, l'Oficina de Català i el Servei d'Ocupació
 Formació Ocupacional.
Dades de contacte i horaris datenció
Espai Gent Gran
Envelliment actiu (Ajuntament)
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
Tel. 93 865 54 20 - gentgran@caldesdemontbui.cat
Espai Formació
Escola dAdults
Dimarts i dimecres de 17 h a 18 h i els dijous de 18.30 h a 19.30 h.
Tel. 93 115 10 66 - eadults@caldesdemontbui.cat
Formació Ocupacional
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 h a 14 h
Tel. 93 115 10 74 - pfo@caldesdemontbui.cat
Cursos de Català
Tel. 93 115 10 73 - caldes@cpnl.cat

Horari d'atenció
de dilluns a divendres,
de 15 h a 21 h
Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

LES CASES
DELS MESTRES
Recepció

c. Mestre Gregori Montserrat, 4
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 115 09 47
A/e. casesdelsmestres@
caldesdemontbui.cat

Les obres a l'entorn de Can Rius
acabaran a principis d'any

A loctubre van acabar
les obres de millora i
dignificació de
passatge del Raval
Canyelles i de tram del
carrer de Marquès que
delimita amb el
pàrquing del Sindicat.
Les obres han consistit
en regular i arreglar el paviment i en refer els murs. A més, s'han
instal.lat papereres i dispensadors de bosses per facilitar la
recollida de deposicions de gossos.
Amb aquestes millores, que han tingut un cost de 21.399 i en
les quals ha participat també la Brigada municipal, l'Ajuntament
dignifica un espai que havia quedat en desús i que pràcticament
només s'utilitzava per al passeig d'animals domèstics.
En paral.lel a les obres, l'Ajuntament vol motivar una conducta
més cívica per part dels usuaris que no recullen les deposicions
dels seus gossos. Per aquest motiu a la zona s'ha instal.lat un
sistema de vídeo vigilància que servirà per al Raval i per als
entorns del nou Espai Jove El Toc.
Les obres que es van fer a loctubre corresponen a una primera
actuació sobre aquesta zona, on s'està estudiant un projecte
major d'eixamplament i millores o, fins i tot, d'utilització de
part de l'espai per ampliar les places públiques d'aparcament.

Les pluges i una
canalització no
documentada que va
provocar
un
esfondrament de sorres
han endarrerit la
finalització de les obres
a lentorn de Can Rius
(Fase 1). Amb tot, a
principis dany es podrà gaudir del nou passeig que sorgeix de
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 està sent enderrocada i restaurada 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 s'han alliberat dels
murs del balneari que ara les envolten, i l'entrada de Can Rius, on
és previst dignificar i restaurar l'arcada existent.
A banda daquest objectiu estètic i patrimonial, lobra promou
també una nova i més segura circulació de vianants entre la plaça
de la Font del Lleó i la zona esportiva i escolar de Les Cremades.
El projecte té un cost de licitació de 305.600 que assumeixen el
Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona.
Més informació: http://lleidebarris.caldesdemontbui.cat/

Nous espais per a entitats

El Club de l'Emprenedor funcionarà el 2012

Un cop es va traslladar lEscola
dAdults a Les Cases dels
Mestres, el Pla docupació de
lany 2011 va començar les
tasques per recuperar el vell
equipament que havia allotjat
serveis com lEscola dAdults,
els cursos de formació ocupacional o lantic ambulatori, entre
altres. Ara, aquest espai obrirà les portes de nou i tornarà a
assumir funcions dequipament sociocultural.
Cinc persones del Pla docupació de lany 2011 han assumit el gruix
de la reforma, tot i que també hi van treballar en tasques puntuals
els treballadors del Pla docupació de lany 2010. Lobra ha consistit
en fer una reforma integral a través darranjar la coberta, les parets
interiors i els paraments. També sha fet una rampa daccés i un
nou servei adaptat a persones amb mobilitat reduïda per tal de
suprimir les barreres arquitectòniques.
Un cop feta lobra, lAjuntament està treballant en la definició
dels usos, tenint en compte les necessitats expressades pel
conjunt la població associada i activa. Lobjectiu és que les sales
del carrer de Mestre Gregori Montserrat siguin utilitzades de
manera rotativa i atenent a necessitats puntuals i programades,
en resposta a peticions de les entitats calderines.
Recordeu que podeu trobar tota la informació sobre els espais i els
recursos a disposició de les entitats a www.entitatsdecaldes.cat

El Club de lEmprenedor, que
sinstal.larà en aquest equipament
del carrer de Delger, començarà a
funcionar a principis de lany 2012,
segons les previsions. Fins llavors,
continuen les obres a dins de lantic
safareig de la Piqueta, especialment
delicades perquè sha construït una planta subterrània que donarà
més superfície habitable a lequipament.
La remodelació i recuperació de l'antic safareig de la Piqueta va
començar el passat maig i lobjectiu és convertir-lo en un espai
per al foment de la creació de llocs de treball.
Ledifici que antigament havien allotjat el safareig i que des de feia
dècades estava buit sestà convertint ara en un centre de dinamització
i estimulació econòmica per al municipi, amb despatxos i sales de reunions.
La intervenció que s'està fent sobre aquest espai té un cost de
380.000. El Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, cogestors
d'una part del fons FEDER Catalunya 2007-2013, han confirmat
una subvenció de 285.547 que es destinen a aquest projecte.
D'altra banda, a través de la Llei de Barris, l'obra també té una
subvenció de 85.000.
Més informació: http://lleidebarris.caldesdemontbui.cat/
Informatiu municipal de caldes de montbui desembre de 2011
www.caldesdemontbui.cat
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Activitats de Nadal

2011 · 2012

en portada
Caldes de Montbui bull també a lhivern
amb el recull dactivitats que lAjuntament i
les entitats organitzen amb motiu de la campanya les festes nadalenques.
Tota la informació sobre el Nadal a Caldes de Montbui també a www.caldesdemontbui.cat

Abans del 16 de desembre
Concurs de dibuix i Concurs de pessebres a casa
Més informació a la Parròquia de Caldes
Organitza: Joves i catequistes
de la Parròquia de Santa Maria
3 i 4 de desembre
De 10 h a 21 h Fira de Nadal
Lloc: Nucli antic
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui.
www.visiteucaldes.cat
3, 10 i 17 de desembre i 7, 14 i 21 de gener
9 h IX Escola de Ciclisme
Edat: majors de 9 anys
Lloc de sortida: plaça de la Salut
Organitza: Esport Ciclista Calderí
(www.esportciclistacalderi.net)
3,10 i 17 de desembre
Confecció dun pessebre
Lloc: Parròquia de Santa Maria
Organitza: Joves i catequistes de la Parròquia
de Santa Maria
Dissabte 3 de desembre
De 10 h a 12 h
Aprèn a fer torrons amb Narcís Civil Mascaró (pastisser)
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Jardí de la Residència Santa Susanna
Organitza: Associació Jardí Santa Susanna
De 10 h a 14 h
Fira de minerals per lharmonia
Lloc: c. del General Padròs, 44. Baixos
Organitza: Yoga Ashram Associació
18.30 h Nadales d'ara i de sempre
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls
Diumenge 4 de desembre
18.30 h Teatre "Les vinyes del Priorat"
Lloc i organitza: Casino de Caldes
Del 5 de desembre al 13 de gener
Tot el dia: Pessebre universal
Lloc: c. del General Padrós, 44. Baixos
Organitza: Yoga Ashram Associació
Dimecres 7 de desembre
Tot el dia, Dia solidari
Lloc: Escola El Farell i carrers de Caldes
Organitza: Escola El Farell
Dimecres 7, 14, 21 i 28 de desembre
9 h Caminades de lEsplai
Lloc de sortida: Estació dautobusos
Organitza: Caminades de lEsplai
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Divendres 9 de desembre
19 h Inauguració de la Fira dArt Casino, lliurament de
premis del Concurs de pintura en memòria de
Sebastià Badia
Lloc: Espai dArt Casino
Organitza: ARTSGRUP, Casino de Caldes
Col.labora: Generalitat, ACC i UCIC
Dies 10 i 11 de desembre
De 12 h a 14 h i de 17 h a 20 h Fira dArt Casino i tallers
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes
Organitza: ARTSGRUP, Casino de Caldes
Col.labora: Generalitat, ACC i UCIC
Del 10 de desembre al 4 de gener
Tallers de Nadal
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: UCIC  CCC
Col.labora: Fundació Casino de Caldes
Del 12 al 16 de desembre
Setmana Solidària
Lloc, informació i organitza: Fundació Santa Susanna
Dimecres 14 de desembre
17.30 h Cicle despendre per aprendre. Xerrada:
És Nadal a casa i hi ha una cadira buida
Lloc: Sala dactes de la Biblioteca de Caldes
Organitza: Fundació Santa Susanna, Creu Roja Barcelona i
Obra social La Caixa
Col.labora: Biblioteca de Caldes
Dijous 15 de desembre
18 h Contes en anglès, a càrrec de Cambridge School.
Story Time: I want my Christmas present!!!
Edat recomanada: de 3 a 8 anys
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes
Divendres 16 de desembre
19 h Taller nadalenc i inauguració de la
VII Exposició de diorames de pessebres
Lloc: Sala petita del Casino de Caldes
Organitza: Acció Cívica Calderina
Dissabte 17 de desembre
12 h Concert de Nadal
Lloc: Residència Santa Susanna
Organitza: Coral del Centre
17.30 h Pastorets, a càrrec de la Cia. Levocador
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Grup Rialles Caldes de Montbui 
Acció Cívica Calderina
Diumenge 18 de desembre
12.30 h Concert de Nadal a càrrec de la Coral del
Centre, la Coral de Santa Cecília i la Coral Punzella
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral del Centre

19 h Concert de Gospel Tons & Sons
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Obra Social UNNIM
Col.labora: Casino de Caldes
Dimecres 21 de desembre
16.30 h Teatre: "Dol d'alivio" i "El triomf de la carn",
de Santiago Rusiñol, amb motiu del 150è aniversari
del seu naixement. Am berenar per a sòcies
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Associació Cultural de la Dona
20.30 h Teatre a càrrec dels alumnes de CS2
Lloc: Sala dactes de lEscola Montbui
Organitza: Escola Montbui
Dijous 22 de desembre
10 h Cantada de Nadales
Lloc: Pavelló de Les Cremades
Organitza: Escola El Farell
Matí: Cantada de nadales a càrrec dels alumnes
de Cicle Mitjà i Superior
Lloc: Sala dactes de lEscola Montbui
Organitza: Escola Montbui
Matí: Caga Tió
Lloc: Pista gran de lEscola Montbui
Organitza: Escola Montbui
Tarda: Cantada de nadales a càrrec dels alumnes
dEducació Infantil i Cicle Inicial
Lloc: Sala dactes de lEscola Montbui
Organitza: Escola Montbui
15.15 h Cantada de Nadales a càrrec dels alumnes i
mestres de lescola El Calderí
Lloc: Pavelló del Bugarai
Organitza: Comunitat daprenentatge El Calderí
Del 24 de desembre al 14 de gener
Exposició de fotografies
del Concurs de pessebres de casa
Lloc: Parròquia de Santa Maria
Organitza: Joves i catequistes de la Parròquia de Santa Maria
Diumenge 25, 26 de desembre i 1 de gener
18.30 h Els Pastorets, representats pel GEC i
dirigits per Francesc Serra
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Grup Escènic Casino
Dilluns 26 de desembre
12 h Visita del Patge Reial
Lloc: Plaça de lÀngel
Organitza: Comissió de Reis
De 18 h a 20 h Pessebre Vivent Lloc:
Parròquia de Santa Maria
Organitza: Joves i catequistes de la Parròquia de Santa Maria

Del 27 de desembre al 5 de gener
De 9 h a 13.30 h Casal de Nadal del CN Caldes,
adreçat a infants de P3 a 6è
Inscripcions: del 28 de novembre al 16 de desembre. Preu 80
Lloc i informació: Complex Esportiu Les Cremades
Organitza: Club Natació Caldes
Dissabte 31 de desembre
21 h Sopar de revetlla i ball de saló
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Dimecres 4 de gener
18 h Espectacle infantil Un Nadal ple de contes
i trobada amb el Llibreter Reial
Lloc organitza i informació: Biblioteca de Caldes de Montbui
Dijous 5 de gener
17.30 h Visita de SM Els Reis dOrient a la
Residència Santa Susanna
Lloc: Residència Santa Susanna
Organitza: Comissió de Reis
18.30 h Cavalcada de SM Els Reis dOrient
Recorregut: des de la zona del Tint fins a la plaça
de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de
Caldes de Montbui
20.30 h Parlament i repartiment de regals als infants
de Caldes a càrrec dels Reis de SM Els Reis dOrient
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis
Divendres 6 de gener
18 h Ball de saló
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Dissabte 7 de gener
A partir de les 9 h Portes A. C.
Aikido-Sakaki: Meditació Zen,
Chi Kung i Aikido.
Lloc: c. de Buenos Aires, 56.
Organitza i informació: Associació
Cultural Aikido Sakaki
Dissabte 14 de gener
20 h Lliurament de premis del Concurs
de pessebres de casa i del Concurs de dibuix.
Lliurament dobsequis als participants
en la confecció del pessebre de la Parròquia
Lloc: Parròquia de Sta. Maria
Organitza: Joves i catequistes de la
Parròquia de Santa Maria
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Alumnes del municipi
estudien els topònims calderins

El programa Sota terra de TV3,
a la plaça de la Font del Lleó

Centenars dinfants, joves
i adults participen en un
projecte dinvestigació de
les arrels dels noms de
carrers de la vila, anomenat
Topos, promogut per
lAjuntament i coordinat per
la Fundació Universitària Martí LHumà.
Al projecte shan adherit les escoles El Farell, Calderí, Montbui
i Pia, linstitut Manolo Hugué, i lEscola dAdults. El resultat del
treball de tots plegats serà bolcat en un lloc web i es posarà a
disposició de la ciutadania.
El projecte convida als investigadors a fer un treball de camp
on és important la recerca a lArxiu, a la Biblioteca o als mitjans
de comunicació centenaris. Tanmateix, més important encara
que la recerca documental serà la recerca de la història oral a
través de converses amb la gent més gran del poble. Les
experiències de veïns i veïnes que visqueren el moment de
donar un nom a un carrer o a una plaça seran recollides en
aquesta investigació.
El treball de recerca més la publicació dels resultats ajuden a
augmentar el sentiment de pertinença al poble on viuen els
participants. També promou relacions entre diferents generacions
i entre persones vingudes de diferents llocs, implicant tothom
en un mateix projecte.

Durant tres dies seguits, el
p ro g ra m a d  h i s t ò r i a i
arqueologia Sota terra, de TV3,
va gravar un capítol a la plaça
de la Font del Lleó. El programa
dedicat a Caldes de Montbui
semetrà a partir del gener. Fins
llavors, es manté la incògnita
sobre les troballes que shi van
fer en aquest emblemàtic espai, on se sospita que existeixen restes
històriques de gran valor.
En qualsevol cas, lAjuntament obtindrà una informació valuosa
sobre el subsòl de davant les termes que es podrà utilitzar en el
projecte de reforma de la plaça de la Font del Lleó previst per als
propers anys.
Sota terra és un programa darqueologia i història presentat per
larqueòleg Eudald Carbonell i lactor Fermí Fernández que es va
estrenar a TV3 lany 2010 i que prova de fer nous descobriments
sobre la història de pobles i ciutats catalans. En aquest cas, cercava
nova informació sobre el passat romà calderí amb excavacions i
investigacions que van tenir lloc del 17 al 19 doctubre.
Per fer-ho, l'equip va comptar amb la col.laboració i l'assessorament
del Museu Thermalia (www.thermalia.cat), equipament que té entre
els seus objectius la descoberta, conservació i divulgació del
patrimoni calderí.

Ordenances fiscals 2012

El Toc s'ha traslladat a la casa de Font i Boet

Les Ordenances fiscals de lany 2012 prioritzen el manteniment
dels serveis actuals, sense augmentar la despesa, i busquen
compensar la disminució dels ingressos a la qual senfronten
els ajuntaments.
Aquesta davallada de la recaptació municipal ve provocada,
principalment, per una disminució dels ingressos relacionats
amb lactivitat immobiliària i econòmica; una reducció o supressió
de les subvencions daltres administracions; i una menor aportació
per part de lEstat.
En el cas de les taxes de 2012, les previsions són aplicar un
augment general del 3%, corresponent a lIPC català del mes
dagost. És una excepció a la baixa la Taxa de recollida i tractament
de deixalles que augmenta un 1,35% i se situa en els nivells de
pagament de lany 2009.
Cal tenir en compte que es manté lestructura deficitària del
sistema de taxes municipal, segons el qual els ingressos continuen
sent inferiors al cost dels serveis.
Pel que fa als impostos, no hi ha canvis significatius en cap
dells. Malgrat això, en el cas de lIBI, laugment del valor cadastral
derivat de la revisió feta lany 2006 suposarà un augment dels
rebuts en general, encara que lAjuntament no hagi modificat
el tipus de gravamen. Amb tot, Caldes mantindrà un gravamen
del 0,49, un dels més baixos de la comarca.

Les estances de la casa de Font
i Boet número 4 han estat
sotmeses a una reforma que,
amb els canvis mínims, ha
aconseguit un gran funcionalitat
i una visible millora estètica per
a ledifici. Lobra ha fet possible
convertir la casa en el nou Espai
Jove El Toc i obrir de nou les seves portes a la ciutadania, després
danys mantenint-les tancades.
En traslladar-se del Centre Cívic i Cultural al carrer de Font i Boet,
El Toc ha guanyat 900m², entre les tres plantes i el jardí, des don
podrà desenvolupar les seves funcions despai dacompanyament
i assessorament especialitzat en gent jove (a partir de 12 anys).
El projecte ha estat possible gràcies a la cessió temporal de la casa
per part de la Diputació de Barcelona i a les subvencions
aconseguides per lAjuntament, del PUOSC i de la Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.
En general, El Toc ofereix serveis sobre informació i assessorament,
programació dactivitats, connexió gratuïta a Internet, jocs de taula
i activitats de promoció de la salut jove.
Contacteu amb El Toc: c. de Font i Boet, 4 . Tel. 93 865 46 55 . Fax:
93 865 49 77 . A/e: eltoc@caldesdemontbui.cat . Horari: De dilluns
a divendres, de 17.15 h a 20.15 h . http://eltoc.caldesdemontbui.cat

Com fins ara

Nosaltres guardarem en la memòria aquest any que ja sacaba. El 2011 serà lany de la nostra revàlida, lany en que vàrem
aconseguir, al nostre poble, un resultat electoral sense precedents. Però diuen que la felicitat mai és completa, que sempre
arriba a trossos. Ara toca governar sense recursos, sense comoditats i amb poc marge de maniobra, al contrari de fa pocs
anys. Toca fer política arriscant i imaginant. Toca igualment buscar consensos i acords, però ara amb el risc de, per part
de les altres forces polítiques, topar amb poca predisposició al treball i amb lexcusa de que una majoria com la nostra és
tancada i arrogant (que és el que sacostuma a dir de les majories, fins i tot quan això no és cert). Però no ens lamentarem.
Ens ho hem buscat. Voluntàriament ens hem proposat a la ciutadania per continuar liderant políticament el municipi, i la
proposta ha estat àmpliament acceptada. Així que farem el mateix que quan teníem menys majoria. El mateix que quan
teníem més recursos: arremangar-nos i treballar de valent, a la nostra manera però amb lajuda de molta gent, per aplegar
les forces i els esforços que ens permetin, malgrat les grans dificultats del moment, continuar fent de Caldes un poble
millor. Així encarem nosaltres el 2012. Bon Nadal i feliç any nou a tothom.

Grup Municipal ERC

Les eleccions del 20N també en clau municipal

Les eleccions viscudes no han estat gaire farcides de propostes clares i nítides per part dels 2 grans partits estatals amb
opcions de crear govern pels propers 4 anys. I el finançament municipal, gairebé no ha format part ni dels seus pensaments.
Però el finançament per Catalunya és clau per la tasca que duent a terme els ajuntaments. El Pacte fiscal que ha defensat
Convergència i Unió durant la campanya, és una eina per lluitar contra la crisi, ja que implica més recursos per a Catalunya
i, per tant, més inversió en polítiques socials que reforcin el nostre estat del benestar, i més inversió en leconomia productiva
per generar llocs de treball i contribuir al desenvolupament econòmic i social del país. Aquest pacte, juntament amb una revisió
de les estructures de l'administració local de segon nivell, han d'afavorir la millora del finançament dels nostres municipis,
per poder rebre i gestionar aquells recursos que permetin donar resposta a les necessitats de les persones. Malgrat això, no
hem de lluitar només per millorar el finançament, els ajuntaments han de ser institucions de màxima exemplaritat cap a la
ciutadania: alta eficiència, atenció personalitzada, rigor extrem en la gestió del territori, serveis de qualitat i transparència.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Cal estar a l'alçada de les circumstàncies
Lactual situació econòmica global i en concret de lAjuntament, així com la difícil situació que viuen moltes famílies i
empreses calderines, fa més necessari que mai governar estant a lalçada de les circumstàncies. Malauradament fa unes
setmanes el govern dERC va aprovar unes ordenances fiscals que, lluny dentendre al situació actual, la ignoren completament.
En pocs dies caldrà aprovar els pressupostos per a lany 2012 i fa dies que shauria dhaver començat a parlar del tema però,
per variar, això no ha estat així, a més, aquests són uns pressupostos on sens plantegen diverses incògnites, algunes cabdals
per al futur de Caldes i on podrem veure si realment sestà a lalçada de les circumstàncies. De moment no ens han aclarit
si pensen seguir endavant amb el macroprojecte de teatre-auditori a Can Rius, consultats al respecte només sens ofereixen
respostes evasives. Els hem demanat que en aquests moments aturin un projecte de tants milions deuros, però no sabem
a hores dara què pensen fer. També pot passar com amb equipaments inaugurats a corre-cuita abans de les eleccions
municipals i que mai shan obert, com el viver dempreses, sobre el que tampoc ens han aclarit que passarà. Si no estan
clares les prioritats, el nostre poble només hi pot perdre i, en conseqüència, els calderins i les calderines.

Grup Municipal PSC - EPM

Prudència per al 2012

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 desitja, com diu una dita medieval: laire de les ciutats fa lliures les persones. Volem
que laire de la nostre vila ens faci mes solidaris, més justos És un moment difícil per a les administracions locals, però
permeteu-nos un suggeriment a 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 tenen les corporacions locals per impulsar lactivitat econòmica
local. L'Administració local té també molt a dir el proper 2012 en matèria de reactivació econòmica, no tan sols, augmentant
la pressió fiscal a la ciutadania i, per descomptat en matèria d'urbanisme, sòl i habitatge social. 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 2012.

Grup Municipal PPC

Dret a un habitatge digne

Segons la Plataforma dafectats per la hipoteca de Caldes, ja shan produït desnonaments de veïns de la nostra vila. I sembla
que nhi haurà més en qüestió de pocs dies. Són persones que no poden seguir atenent la quota de la hipoteca al banc/caixa
destalvis i els fan fora de casa, de vegades amb la obligació de continuar pagant a lentitat. Allò de que lhabitatge compleix
una funció social, que tota persona té dret a un habitatge digne, etc, ha quedat en una simple declaració dintencions.
I quan les famílies es troben al carrer, el primer que fan és trucar a la porta de ladministració més propera: lAjuntament.
Allà esperen que els ajudin a trobar una solució, ni que sigui temporal. A Caldes lequip de govern sembla que està més
per actuacions vistoses que no pas per ajudar els seus ciutadans. Fa anys que es tramita el Pla dhabitatges dotacionals
(que són els que calen per a aquestes situacions) i encara no sha posat en marxa. Per què aquesta inacció en aquest tema?
Per què aquest expedient ha estat més de 24 mesos en un calaix? Com és que no sha fet res en més de 4 anys que fa que
governen? Quina és la política dhabitatge de lequip de govern? Ah!, clar, potser és que no en tenen...

Grup Municipal d'ICV-EUiA
CV6

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

CV7

