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Telèfons d'interès
Viatgeteca
Activitats destiu de la Biblioteca
Fins 31 de juliol
Organitza: Biblioteca
Concurs de fotografia Viatgeteca
Data límit de lliurament de les
fotografies: 17 de setembre
Lloc i organitza: Biblioteca

Jornades Gastronòmiques
de les Cireres
Fins el 6 de juliol
Programa a www.visiteucaldes.cat
Presentació del llibre Sirius 4
A càrrec de lautor, Alfons Mallol
Dijous 28 de juny, 19.30 h
Lloc i organitza: Biblioteca

Hora del conte
Divendres 29 de juny, 18 h
Lloc i organitza: Biblioteca
24 hores de Futbol Sala
29 i 30 de juny
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: Associació de Futbol Sala
Més informació:
http://www.asfcaldes.com
Sortida al cim de
Vallibierna i el Tuc de Culebres
30 de juny i 1 de juliol
Organitza: CECMO
15 són 15
Celebració dels 15 anys
del Ball de Bastons
Dissabte 30 de juny, 11.30 h
Lloc: Plaça de lOnze de Setembre
Organitza: Bastoners
2n Festival de Patinatge Artístic
Dissabte 30 de juny, 17.30 h
Lloc: Pavelló Municipal Torre Roja
Organitza: Club de Patinatge Artístic
Concert de les Corals Guisla,
Centre i Santa Cecília
Celebració dels 30 anys
de la Coral Guisla
Diumenge 1 de juliol, 19 h
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral Guisla
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Taller descriptura creativa per a
infants Book . Express
A partir del 2 de juliol
(cal inscripció prèvia)
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes

Campanya de donació de sang
Dimarts 3, de 17 h a 21 h
Dissabte 7, de 10 h a 14 h
Lloc: Espai dEntitats de les
Cases dels Mestres
Organitza: Associació
de Donants de Sang
Taller Viatgers 2.0
Tractament de fotografies
A partir del 4 de juliol
(inscripció prèvia)
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes

Festa de Barri de Can Regassol
6, 7 i 8 de juliol
Lloc: Barri de Can Regassol
Organitza: AV Can Regassol
Projeccions a la Fresca
6, 13 i 20 de juliol, 22 h
Lloc: Jardí del Toc
Organitza: CECMO
Actuació Castellera
amb les colles de Caldes,
Mollet i Salats de Súria
Diumenge 8 de juliol, 18 h
Lloc: Plaça Moreu
Organitza: Castellers de Caldes
Revisions ITV
Vehicles agrícoles: del 10 al 13 de
juliol, de 9 h a 13 h
Ciclomotors: 13 de juliol,
de 9 h a 9.30 h
Lloc: Torre Marimon

Sardanes a la fresca,
amb coca i cava
Cobla Lluïsos de Taradell
Divendres 13 de juliol
Lloc: Plaça de lEsglésia
Organitza: Agrupació Sardanista
Calderina
Festa de Barri de Can Rossell
14 i 15 de juliol
Lloc: Barri de Can Rossell
Organitza: AV Can Rossell
Escaldàrium,
la festa del foc i laigua
Dissabte 14 de juliol, 23.45 h
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Festa destiu escaldada
Dissabte 21 de juliol
12 h. Gimcana infantil
14.30 h. Dinar popular
19 h. Gimcana adulta i concerts
Lloc: Parc de l'Estació
Organitza: Castellers de Caldes
Festa de Barri del Casc Antic
Dissabte 21 de juliol
Lloc: Barri del Casc Antic
Organitza: AV Casc Antic
Festa de Barri de USE El Farell
28 i 29 de juliol
Lloc: Barri del Farell
Organitza: AV USE El Farell
Festa de Barri de la
Font dels Enamorats
31 dagost, 1 i 2 de setembre
Lloc: Barri de la Font dels Enamorats
Organitza: AV Font dels Enamorats

Segons Masterclass
dactivitats dirigides al carrer
Divendres 13 de juliol, 19 h
Lloc: Casc Antic
Organitza: Club Natació Caldes
Assaig casteller a la fresca
Divendres 13 de juliol, 20 h
Lloc: Plaça Moreu
Organitza: Castellers de Caldes

A més del Casa de la Vila, l'Ajuntament posa a la vostra disposició
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Podeu seguir lAjuntament de Caldes de Montbui
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ràdiocaldes
www.radiocaldes.cat

a través de ladreça @AjCaldesMontbui

www.caldesdemontbui.cat
Podeu enviar els vostres suggeriments o
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· 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. 4 Caldes i
Saint Paul Les Dax
són pobles germans
Pàg. 3 El Consell d'Infants
aprova amb nota les obres
de Font i Boet, 4
Pàg. 5 El

Servei de Mediació
de l'Habitatge assessora en
cas de risc d'exclusió per no
poder pagar hipoteques i
lloguers

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 L'Ajuntament

fa front
a l'última retallada de la
Generalitat en educació 0-3
sense augmentar la càrrega
de les famílies

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
· Les Cases dels Mestres
93 115 09 47
· 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

La plaça del Molí de l'Esclop
acull el tram de muralla
més important de Barcelona
Pàg. 3

El primer any (i el cinquè)

Complex Esportiu Les Cremades

En les circumstàncies actuals, lambició
consisteix en preparar un futur millor
que hi serà- mentre gestionem el dia
a dia amb la voluntat de lluitar contra
la crisi i contra el desànim. Si fa cinc
anys, quan vaig sortir escollit alcalde per
primera vegada, mhaguessin dit que
lAjuntament, com a servei públic, hauria
de pagar advocats per intentar evitar
desnonaments, se mhagués fet molt
difícil de creure. Però ho hem fet, perquè
les coses han canviat molt però els
problemes, ara com abans, shan
dafrontar. Sobretot els que afecten els més desprotegits. Tant
és així que durant aquest primer any del segon mandat hem
fet mans i mànigues per garantir la solvència de les finances
públiques, per seguir avançant en el model de poble que volem,
per modernitzar ladministració i la seva relació amb la
ciutadania... però també i sobretot per pal.liar, en la mesura de
les nostres possibilitats, alguns dels efectes de lactual situació
socioeconòmica. En són alguns exemples el servei de mediació
hipotecària, el reforç de làrea de serveis socials -lúnic àmbit
de lAjuntament que enguany disposa de més recursos- i també
la decisió que hem pres sobre les quotes de les escoles bressol.
Malgrat la disminució de laportació de la Generalitat de
Catalunya al finançament de les places públiques descola
bressol, que sha reduït un 52% en dos anys, i malgrat la disbauxa
i el mal exemple que suposa per part del Departament
dEnsenyament donar dues xifres diferents en tres setmanes
(la darrera el mateix dia que a Caldes començàvem el procés
de matrícula), des del govern municipal hem decidit, tal i com
sexplica en aquest butlletí, mantenir, amb els 875 euros
daportació final de la Generalitat, la mateixa quota per a les
famílies que havíem previst per als 1.100 euros anunciats
anteriorment, i augmentar la dotació de les beques. I és que,
malgrat les retallades de Barcelona i de Madrid, a Caldes no
volem que cap tram de leducació esdevingui un servei de luxe.
Fa poc una important enquesta deia que ladministració en la
qual confien més els ciutadans (o si ho voleu, en la que
desconfien menys) és la local. Probablement això és un petit
reconeixement a lesforç que fem les administracions locals, les
més properes a la ciutadania i a la realitat, per intentar donar
resposta a les multituds de demandes que rebem. I això ho fem
amb un finançament estructural precari, assumint competències
que estrictament parlant no ens pertocarien, amb enormes
retards per cobrar daltres administracions, i alguns sense fer
saltar pels aires les finances locals. Però això és el dia a dia.
Mentrestant, també estem obligats a pensar i construir, amb
qui ens vulgui ajudar, un futur de més esperança. Els propers
anys aniran daixò.

A la vessant nord del nucli urbà es concentren els equipaments esportius
municipals amb més volum de practicants i major oferta dactivitats
esportives, que són: el Complex Esportiu Les Cremades, el pavelló Les
Cremades, el Camp de Futbol municipal i el pavelló Torre Roja.
El complex acull les dues piscines cobertes de xarxa bàsica que té la
vila. Una és lantiga piscina del Club Natació Caldes i laltra és un espai
que sha creat amb la construcció de les noves instal.lacions, lany 2008.
El Complex Esportiu Les Cremades és de titularitat municipal i gestió
privada: lequipament és gestionat per lassociació Club Natació Caldes.
Els espais esportius del recinte poden ser utilitzats pels abonats de la
instal.lació i pels usuaris puntuals, a part dels usos per grups especials,
com ara escolars.

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde
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en portada

serveis municipals

editorial

El Complex disposa de:
· 1 Gimnàs de 400 m2
· 1 Sala esportiva de 342 m2
· 2 pistes d'esquaix
· 2 piscines una de 25x16,6 m i una altra de 16,6 x 8 m
· Sauna, bany a vapor, banyera d'hidromassatge, zona de relaxació
A més, els socis tenen accés lliure a les instal.lacions esportives
de la Font dels Enamorats.

Caldes acull
el tram de muralla
medieval més
important de la
província
Esquerra: la plaça,
durant l'acte inaugural
que va tenir lloc l'1 de juny.
Dreta: el tram de murall recuperat
fa més de 27 metres.

Horari general Complex Esportiu Les Cremades
De dilluns a divendres de 6:30 h a 22 h
Dissabtes de 8 h a 20 h
Diumenges de 9 h a 12:30 h

Les obres
a Font i Boet reben
l'aprovació del
Consell d'Infants
Complex Esportiu
Les Cremades
Teléfon: 93 865 04 23

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

Complex
Esportiu
Les Cremades

web del gestor:
www.cncaldes.com

Esquerra: El carrer de Font i Boet
és obert al trànsit i als vianants
des de finals de maig.
Dreta: Els infants del Consell amb
l'alcalde Jordi Solé, els regidors
Vicenç Personat i Isidre Pineda i el
president de l'AV Catalunya,
Joan Fageda.

El recorregut pels principals
atractius turístics de Caldes ha
incorporat una aturada
imprescindible a la plaça del Molí
de lEsclop, delimitada per dos
elements patrimonials de gran
valor: un molí documentat des
del segle XIV i un tram de la
muralla medieval calderina de 27
metres, la més important de la
província de Barcelona.
La inauguració de la plaça, inclosa
en el tram del passeig de la Riera
que ja ha estat recuperat i
dignificat, va comptar amb una
actuació de la Coral Jove de
lEscola Municipal de Música Joan
Valls. Les veus dels infants i joves
van estrenar aquest espai com a
escenari de concerts. També es
van poder sentir les veus dels més
grans, a través del vídeo de records
del Molí que ha fet el Museu
Thermalia, en el qual apareixen
vivències dels veïns Francesc

Flaqué, Rosa Casas, Miquel Ferràs
i Josep Poch.
Recordeu que el recull de la memòria
oral daquest espai continua oberta
i que us podeu adreçar al Museu si
voleu participar-hi.
El Molí de lEsclop
El molí està situat al camí o carrer
dels Calciners a peu de la vila,
tocant la muralla medieval que
saprofità com a un dels límits de
la bassa. Entre els anys 1341 i
1564 és citat com el molí del Peu
de la Torre. El 1551 i 1631, sen
parla com del Molí de la Vila i des
del 1730, essent el moliner també
escloper, passa a anomenar-se el
Molí de lEsclop, nom que ha
perdurat fins lactualitat. El Molí
de lEsclop va moldre fins a primers
de segle. Després va servir de cau
de jocs a la mainada.

El tram de muralla
El tram de muralla localitzat té una
llargada de 27,40 metres i una
amplada mitjana de 80 cm. Presenta
una cara vista exterior de blocs de
pedra sense treballar i ben alineats, i
un rebliment intern. Lalçada
conservada varia dels 3,5 als 4,10
metres. Lestat de conservació daquest
tram el converteixen en la muralla
medieval millor conservada de la
província de Barcelona.
La muralla de Caldes de Montbui
presenta elements comuns a altres
muralles excavades al Vallès, com són
les bestorres, que es repeteixen al llarg
del parament cada 20 o 25 m. Les
darreres intervencions arqueològiques
situen la muralla en època del rei Pere
III durant el segle XIV. És el moment
en que el rei estableix a Caldes el Usos
i Costums de Barcelona i es construeix
lantic Hospital i esdevé capital de la
Vegueria del Vallès.

El Consell dInfants ha passat tot un
curs treballant la mobilitat sostenible
dins del municipi, analitzant el
comportament dels vianants i dels
conductors i observant les vies i els
espais públics en general.
A m b l a c o l . l a b o ra c i ó d e
lAssociació Pas a Pas han fet una
important valoració de punts
febles que caldria millorar, com la
urbanització dalguns carrers o
accions incíviques dalguns
conductors; i també de punts forts,
com és el cas de les mesures a

favor de la mobilitat sostenible
que es prenen en les obres noves.
Aquest és el cas de la urbanització
dels trams de carrer que envolten
Les Cases dels Mestres i la
Residència Santa Susanna (Font i
Boet i Mestre Gregori Montserrat),
a tocar de la plaça Catalunya.
Consellers, alcalde i regidors van
visitar les obres un cop acabades
per tal que els infants donessin la
seva opinió. En trets generals, els
consellers van aprovar amb nota
el nou concepte de via que dóna

prioritat al vianant, que limita la
velocitat al màxim, que introdueix
arbrat i mobiliari urbà i que
elimina els obstacles per a
persones amb mobilitat reduïda.
Daltra banda, el Consell
presentarà al setembre les accions
que proposen perquè el nostre
poble sigui més sostenible, com
ara el concurs entre totes les
escoles que es diria Mou el Cul,
per tal que el infants sacostumin
a anar caminant als centres
educatius.

Informatiu municipal de caldes de montbui juny de 2012
www.caldesdemontbui.cat
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Alumnes calderins presenten l'estudi de la toponímia de Caldes

El setembre de 2011 Caldes de
Montbui es va adherir a aquest
projecte promogut per la Fundació
Universitària Martí lHumà, a
través de les escoles El Calderí, El
Farell, Montbui i Pia i de lEscola
dAdults. Lobjectiu era iniciar un
procés destudi de la toponímia
calderina a mans dels alumnes i

Un germà francès

CV4

a través de la recerca documental
i la recerca oral. Shi van afegir
més de 1.300 alumnes, entre
infants, joves i adults que, ara,
presenten un recull de 41
topònims calderins sotmesos a
estudi.
Des del lloc web http://caldes.
proxarxa.net podeu consultar don

p ro v e n e n n o m s d  e s p a i s
emblemàtics de la vila com ara la
Torre Marimon o la Font del Lleó;
noms de barris com Bugarai o
Camp de lArpa; noms de carrers,
com Doctor Fleming o Corredossos;
i noms dequipaments, com Les
Cases dels Mestres o Thermalia
(entre molts altres). El web també
us permetrà conèixer els
investigadors que han dut a terme
aquest treball.
A finals de maig, centenars
dalumnes, familiars i veïns de la
vila es van reunir a lEspai Can
Rius, que va acollir la presentació
del Topos calderí. Acompanyats
de lalcalde, Jordi Solé, i del
d i re c t o r d e l a F u n d a c i ó
Universitària Martí lHumà,
Santiago Cucurella, els alumnes
van fer un tastet amb alguns dels

Podeu notificar incidències a la via pública a través d'Internet
topònims que acull aquest treball
i que es poden descobrir per
Internet.
Cada una de les escoles va fer una
tria amb alguns dels topònims
treballats i una petita
representació dalumnes de cada
centre va pujar a lescenari per
posar exemples de les troballes
fetes. Alguns estudiants van
aprofitar per explicar al públic que
Topos els ha servit per descobrir
un munt dhistòries i anècdotes
sobre la vila i els noms de les
places i els carrers que no sabien.
Ladhesió a aquest projecte va ser
possible gràcies al conveni en el
qual hi participen lAjuntament i
la Fundació, que té per objecte la
realització conjunta daccions per
a la millora de la cohesió social.

LAjuntament ha creat una
plataforma des de la qual la
ciutadania pot informar sobre
incidències o desperfectes que
trobi en els espais públics només
omplint un senzill qüestionari
virtual. El podeu trobar a
http://viapublica.caldesdemontb
ui.cat.
El portal és fruit de la col.laboració
de diferents departaments de
lAjuntament que treballen en la
conservació i millora dels espais
públics i en latenció a la
ciutadania. Neix amb lobjectiu de
facilitar a lusuari laccés al
consistori quan detecta una
anomalia i de facilitar a
lAjuntament laccés a la
informació sobre lestat de tots
els recons del municipi.

!

!

Aquesta aplicació safegeix a altres
introduccions de millores en la
utilització de les TIC que han
tingut lloc recentment, com la
implementació de le-Tram, leina
de gestió electrònica que permet
a la ciutadania realitzar tràmits
administratius a través del web
municipal. Actualment, en una
primera fase, els tràmits
disponibles són: Model dinstància
general, Cita amb càrrecs electes,
Sol.licitud de còpies compulsades
de documents municipals,
Sol.licitud de retirada de mobles
i trastos vells, Sol . licitud de
certificats de qualificació
urbanística i le-Factura.
Funcionament del web
Per fer servir laplicació els usuaris
només hauran domplir un senzill

formulari que trobaran a lapartat
Comunicar incidència. El formulari
demana la identificació de la
persona que fa lavís, el tipus
dincidència, la descripció i la seva
localització en el plànol del
municipi. Un cop notificat, aquest
avís passa a mans dels Serveis
Territorials de lAjuntament,
responsables del manteniment
dels espais públics de
la trama urbana, des
don es verifica
lexistència de la
incidència i es defineix
la prioritat i el tipus
dactuació que cal ferne. En paral.lel, al web
queda registrat aquest
avís dins lapartat
S e g u i m e n t
dincidències, on la

ciutadania podrà fer la consulta
sobre lestat dels avisos generats.
A finals dany, un cop existeixi una
bossa dincidències notificades, el
mateix web incorporarà un apartat
destadístiques, que podran
consultar els veïns i que servirà
als serveis municipals per valorar
els tipus davisos i de respostes
donades.

Accions pel dret a l'habitatge

Al maig, Caldes va formalitzar
l'agermanament el poble francés Saint-Paul-Les-Dax

L'Ajuntament posa en marxa
el Servei de Mediació de l'Habitatge

Fa uns 30 anys, Saint-Paul-LesDax va descobrir el seu potencial
termal i es va convertir en una de
les poblacions balneàries més joves
dEuropa. Fa uns tres anys, el
municipi francès va iniciar un
procés per agermanar-se amb una
vila catalana i de tradició termal
mil.lenària, com és el cas de Caldes
de Montbui. Aquest va ser el motiu
que va originar lacostament entre
els dos pobles i que ha culminat
amb la firma de lagermanament
en una trobada celebrada a SaintPaul-Les-Dax a mitjans de maig.
Les viles han unit tradició,
modernitat, experiència i joventut
per tal de tirar endavant un
projecte de cooperació cultural
que té per objectiu la promoció
del termalisme, lassociacionisme,
lacció social i leuropeisme entre
les ciutadanies francesa i catalana.
Tot plegat sobre la base del

Al llarg del mes de juny
lAjuntament ha signat dos
convenis, un amb Càritas
Diocesana de Barcelona i laltre
amb el Col . legi dAdvocats de
Granollers, per la posada en marxa
del Servei de Mediació de
lHabitatge.
Els dos convenis es complementen
i permeten a lAjuntament oferir
suport i assessorament a les
famílies calderines que tenen
dificultats per fer front tant al
pagament de les hipoteques com
al pagament dels lloguers de llur
residència habitual.
L O f i c i n a d  H a b i t a t g e é s
lencarregada de gestionar el
servei. Per accedir-hi només cal
demanar hora i els professionals
de lOficina els informaran sobre
la documentació que cal lliurar
per avaluar cada cas i estudiar les
opcions de mediació amb els

respecte de la identitat, els símbols
i les llengües dels dos pobles
La comitiva catalana que va viatjar
a Saint-Paul va estar integrada
per lalcalde i autoritats
m u n i c i p a l s, m e m b re s d e
lAssociació dAmics dEuropa i
professors i alumnes de lEscola
Municipal de Música Joan Valls.
A loctubre, per Capvuitada, Caldes
serà el poble amfitrió i farà la
primera rebuda als seus germans
francesos.
Saint-Paul-Les-Dax és un municipi
duns 14.000 habitants situada a
la regió dAquitania (departament
de Les Landes). El poble sha
convertit en un centre termal de
referència, que combina les
propietats curatives de laigua
termal amb espais doci urbà i oci
en els entorns naturals del voltant
del llac Adour.

propietaris dels habitatges o amb
les entitats financeres. Lobjectiu
és trobar solucions proporcionades
que evitin la pèrdua de lhabitatge.
Lalcalde, Jordi Solé, va firmar el
primer conveni amb Josep Medina,
degà del Col.legi dAdvocats de
Granollers el 7 de maig. I el 29 de
maig va signar el segon conveni
amb Jordi Roglà, director de
Càritas Diocesana de Barcelona,
en un acte que va comptar també
amb lassistència Carme Trilla,
responsable del Servei de Mediació
de lHabitatge de Càritas.

Oficina d'Habitatge
Ajuntament de Caldes de Montbui
Pta. Baixa
Pl. de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 55 99
habitatge@caldesdemontbui.cat
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els grups municipals opinen

+notícies

El Parlament intercedeix a favor del Calderí

Avancen les millores de zones verdes

El passat 28 de maig, el Grup
Parlamentari Socialista va
presentar una proposta de
resolució a la Comissió
dEnsenyament i Universitats
del Parlament de Catalunya
per tal que insti al Govern de
la Generalitat a efectuar de
manera immediata lexecució
de les obres de linstitut escola
El Calderí.
desenvolupament de la sessió,
PPC i CiU van retirar les
esmenes presentades a la proposta, fet que va permetre aprovar
la resolució amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris.
La proposta de resolució comptava amb el suport del govern
municipal de lAjuntament de Caldes de Montbui i de la comunitat
educativa calderina. Aquesta acció se suma a altres que la
població i els representants locals han dut a terme des que es
va constatar que la construcció de linstitut escola El Calderí
no està contemplada als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya de lany 2012.
Daltra banda, la redacció del projecte constructiu, que ha
comptat amb les aportacions del consistori i de persones
implicades en l'àmbit educatiu del municipi, quedarà enllestida
en breu.

Continua
la
campanya de
recuperació de zones
verdes i espais
naturals de Caldes de
Montbui.
Pel que fa a la
millora de fonts
naturals, han acabat
les obres de
recuperació de la
Font del Dimoni i la
Brigada ja està treballant en la Font dels Enamorats, tasca que
compta amb la col.laboració dels veïns del barri. Aquesta primavera,
lAjuntament va iniciar una campanya de recuperació de fonts
naturals i eliminació de fonts ornamentals. A més de les actuacions
a la font del Dimoni i dels Enamorats, sintroduiran millores a les
fonts del Gorg den Pèlags, de Les Escales i de La Borda. Lobjectiu
daquesta campanya es tornar a la ciutadania entorns naturals
que han quedat malmesos pel pas del temps i la manca dactuacions.
Pel que fa a les actuacions sobre els parcs, a més de la substitució
general de les fonts artificials per zones enjardinades, durant les
últimes setmanes shan fet dues actuacions als parcs de lEstació
i de Can Rius amb lobjectiu dembellir-los i adaptar-los a les
necessitats dels seus usuaris. En línies generals shan fet millores
als enjardinats, als vials interns dels parcs, als jocs infantils i al
mobiliari urbà.

185 la quota bàsica d'escola bressol

!

L'Ajuntament manté la previsió de les quotes d'escola bressol
malgrat l'última retallada de la Generalitat
Tot i lúltima retallada feta pel
departament dEnsenyament de la
Generalitat, lAjuntament manté
les quotes que va anunciar quan
esperava rebre entre 1.000 i 1.300
 per infant. El consistori pretén
així minimitzar el risc dexclusió de
moltes famílies calderines usuàries
i defensores de leducació 0-3.
El dilluns 11 de juny, el mateix dia
que a Caldes començava el
període de matriculació a les
escoles bressol, la consellera
dEnseyament, Irene Rigau va
anunciar la quarta rebaixa en el
finançament de les escoles bressol.
Laportació de 875  per al curs
2012/2013 suposa que la
Generalitat redueix un 52%
laportació a les escoles bressol
municipals:
· El Govern català feia una aportació
de 1.800  per infant i plaça i una
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convocatòria de beques el curs
2009/2010;
· El curs 2010/2011 va passar a
1.600  i una convocatòria de
beques;
· El curs 2011/2012 va passar a
1.300 , sense convocatòria de
beques (els ajuts els va assumir
lAjuntament);
· Per al curs 2012/2013 laportació
serà de 875 , sense que de
moment shagi confirmat la
convocatòria de beques, el què
suposa una aportació del 14% del
cost total duna plaça descola
bressol. El 86% restant, enguany
lhan dassumir entre
ladministració local (45%) i les
famílies (41%).
Un condicionant per a laplicació
daquestes mesures ha estat
leliminació de les partides per

part del Govern de lEstat del Pla
Educa 3, que el curs 2009/2010
era de 21M  i que per als cursos
2010/2011 i 2012/2013 ha passat
a ser de 0 .
En paral.lel, la davallada de la
demanda descoles bressol, fruit
de la crisi econòmica, dels efectes
de latur i del descens de la
natalitat ha provocat el tancament
de tres aules per al curs
2012/2013, i la reducció de cinc
persones de lequip de
professionals.
Escola Bressol La Lluna
c. de M. Aurèlia Capmany, 1
Tel. 93 862 75 96
eblalluna@caldesdemontbui.cat
Escola Bressol Gegant del Pi
c. de General Padrós, 38
Tel. 93 865 20 02
ebgegantpi@caldesdemontbui.cat

Reforçant l'administració, combatent la crisi

Si bé ja fa uns mesos que l'e-tram permet al ciutadà fer sol.licituds a l'Ajuntament de forma telemàtica, recentment s'ha
presentat a Internet la plataforma viapublica.caldesdemontbui.cat. A partir daquest espai virtual la ciutadania pot fer
arribar al consistori qualsevol desperfecte o incidència que tingui lloc a la via pública. Es tracta duna eina innovadora que
pretén tenir una comunicació més directa amb els calderins i calderines, donant així respostes més àgils amb les actuacions
pertinents, alhora de convertir-se en una eina de gestió interna. Aquesta plataforma ha estat feta amb programari lliure,
amb un cost mínim, i confeccionada pels tècnics informàtics de lAjuntament.
La millora de l'administració va acompanyada però de la nostra principal prioritat: la lluita contra la crisi. A mode d'exemple,
el govern d'ERC ha impulsat una iniciativa també pionera a la comarca que ha de permetre plantar cara als desnonaments:
el Servei d'Intermediació Hipotecària. Els convenis que ha firmat l'Ajuntament amb l'Il.lustre Col.legi d'Advocats del Vallès
Oriental i Càritas Diocesana intentaran aportar solucions a tots aquells que pateixin aquesta problemàtica social.

Grup Municipal ERC

Com hem de prendre decisions?

Aquest primer any de legislatura s'han posat en marxa serveis i inaugurat places i infraestructures planificades en els darrers
anys. S'obre un nou període de reflexió sobre com afrontar reptes i endegar nous projectes. Han canviat les condicions i
les dinàmiques en la presa de decisions han de ser més fonamentades i transparents.
Havíem sentit dir que calia aprofitar els diners dels plans Zapatero, oblidant que els diners pertanyen a les persones que
demanen a les administracions que els gestionin beneficiant a tota la societat, per tant han de participar de manera activa
en el seu destí i ús. Més que mai, tenint en compte les limitacions, la gestió ha de ser excel.lent, no podem generar dubtes
sobre la idoneïtat de les decisions que prenem.
S'ha obert una nova convocatòria de la Diputació de Barcelona pels anys 2012-2015, per primera vegada governada per
Convergència i Unió, en relació a 4 àmbits d'actuació: garantia de la prestació de serveis, manteniment dequipaments,
reforçament de la solvència de les finances, creació d'equipaments i infraestructures. El grup municipal presentarà al govern
propostes, al mateix temps ens posem a disposició de l'equip de govern i la resta de grups per compartir les seves, és el
primer pas per obrir la participació a les diferents sensibilitats representades en el consistori local.
Grup Municipal Convergència i Unió

Suspens en educació

El passat 15 de juny el Partit dels Socialistes de Catalunya, varem presentar al Parlament mes de 50.000 signatures en
rebuig a les retallades que sestan produint a les escoles bressol i en favor del nostre model d'escola pública.
Els socialistes catalans iniciem aquesta campanya per que creiem que una bona educació pública contribueix a la igualtat
doportunitats i a la cohesió social. Com també moltes persones de Caldes que han participat en la iniciativa en favor de
les escoles bressol. El que està succeint amb les escoles bressol és un exemple més a sumar a les polítiques que sestan
portant a terme a làmbit sanitari, laboral i de les polítiques socials en general. Els socialistes no podem permetre una
societat a dues velocitats, en la que només sen surt qui pot pagar-se els serveis i que aquell que no sho pot permetre
quedi definitivament fora del circuit. La lluita per la defensa dels serveis públics i lEstat del Benestar serà llarga i difícil,
sobretot amb uns governs que volen aprofitar lexcusa de la crisi econòmica per destruir el que tants anys ens ha costat
de construir, però això no ens ha de fer defallir. Èxits com laprovació el passat 31 de maig de la resolució presentada pel
grup parlamentari socialista per lexecució immediata de les obres de lInstitut-Escola el Calderí ens animen a seguir lluitant.

Grup Municipal PSC - EPM

Participació ciutadana sempre

En primer lloc hem de tenir molt clara la participació ciutadana com ha concepte metodològic de la democràcia participativa.
Així, les tècniques participatives han de servir per aprofundir i transformar la democràcia, i especialment la democràcia
des del món local: les nostres associacions, entitats, escoles i, en general, tot el municipi. També han de servir per construir
projectes de justícia i igualtat social i creixement del poder de la ciutadania. Lequip de govern actual utilitza la participació
ciutadana segons li convé. Al nostre grup ens preguntem perquè en el carrer dEspartero i en la plaça de Can Rius es va
mobilitzar tot un procés (enfrontant els veïns tot i no tenir el nomenclàtor municipal) i, en canvi, per la plaça del Molí de
lEsclop no es va fer cap procés participatiu? Quin es el projecte participatiu del nostre municipi? La participació no sorgirà
espontàniament sense que shagin definit prèviament unes finalitats i uns objectius que li donin sentit.
Grup Municipal PPC

On són els responsables del gasoducte?

Vivim amb perplexitat la impunitat de la banca, dalguns alts càrrecs dinstitucions i governs estatal, autonòmic i local, les
contínues retallades de drets econòmics i laborals, per no parlar dels centenars de milers dhabitatges buits mentre es fa
fora de casa a qui te problemes per poder pagar la hipoteca, o de que el president del principal banc de lestat tingui la
seva fortuna a Suïssa (!). Sha abocat una milionada en una conducció de gas que havia dabastir Europa, quan França ja
nhavia escollit una altre. Les obres daquest gasoducte han trinxat el territori, també a Caldes, afectant conreus i zones
protegides, com han estat denunciant diverses entitats. I tot plegat, per acabar a Hostalric. Algú va signar, dirigir i controlar
el projecte. En quedarà també impune? Al ple municipal vam aprovar una moció aprovada per unanimitat per a demanar
explicacions i responsabilitats.
Grup Municipal ICV-EUiA
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