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

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

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

·  La Piqueta
93 865 70 25

·  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

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

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
·  Telèfon general d'emergències

112
·  Atenció sanitària

Urgències i consultes sanitàries
Atenció fora de l'horari d'obertura
del CAP (de 00 a 08 h)
061

·  Policia Local
93 865 41 41

·  Bombers Voluntaris Caldes
93 865 25 55

·  Informació de la Generalitat
012

·  Creu Roja Caldes
93 865 10 01

Podeu seguir l�Ajuntament de Caldes de Montbui

a través de l�adreça @AjCaldesMontbui

ràdiocaldes
www.radiocaldes.cat
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Creu Roja, Càritas,
Rotary Club i Ajuntament,
units al Rebost Solidari d'Aliments

www.votv.cat http://votv.xiptv.cat/caldes-de-montbui
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Campanyes i Activitats
de Nadal

2013/2014

DEL 30  DE NOVEMBRE  AL 7 DE GENER
19 h VINE A AJUDAR-NOS A CONSTRUIR UN ARBRE SOLIDARI!

Penja un desig de solidaritat, de pau i d'amor a l'arbre solidari
Lloc: pl. de l'Església

Organitza: Càritas Caldes

DESEMBRE I GENER
CAMPANYA DEMANA UN LLIBRE ALS REIS

A partir del mes de desembre els nens i les nenes de 0 a 10 anys, acompanyats pels pares,
poden venir a la Biblioteca a recollir un model de carta als Reis, exclusivament per demanar llibres.

El 3 de gener, de 18 a 19 h: visita del Llibreter reial (els infants podran lliurar-li les seves cartes);
el 7 de gener, de 18 a 19 h: els infants amb el certificat reial podran recollir els regals que hagin deixat els Reis.

*Per participar a l'acte del dia 7 de gener cal informar-se prèviament a la Biblioteca.

DE L'1 DE DESEMBRE AL 3 DE GENER
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES "CAP INFANT FORA DE JOC. ARA JUGUES TU!"

Recollida de joguines noves, cooperatives, educatives i no sexistes ni bèl.liques
per als infants de famílies desfavorides de la nostra població.

Lloc: Local de la Creu Roja (c. Anselm Clavé 5 bis) i establiments col.laboradors. Organitza: Creu Roja

DEL 9 AL 13 DE DESEMBRE
SETMANA SOLIDÀRIA

Consulta la programació a www.fundaciostasusanna.cat
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

13 i 14 DE DESEMBRE
UN ALIMENT, UNA JOGUINA

Recollida de joguines de segona mà en bon estat
Horari: divendres 13, de 17.30 a 19 h; dissabte 14, d'11.30 a 13 h

Lloc: local social de l'AV Bugarai
Organitza: AV Bugarai

FINS AL 15 DE DESEMBRE
BIBLIOUTLET PER LA MARATÓ

El Biblioutlet de la Biblioteca es converteix en un espai solidari per a col.laborar amb la Marató de TV3.
Es podran comprar llibres per 1 i 2 euros al vestíbul de la Biblioteca del 2 al 14 de desembre i el dia 15, al matí solidari

al carrer organitzat per Caldes Bull amb la Marató. Els diners recaptats aniran destinats a la Marató de TV3.

23, 24, 27, 30 i  31 DE DESEMBRE i 2, 3 GENER
CASAL DE NADAL

Cada dia, de 9 a 13 h, activitats de Nadal, piscina i esports per a infants de P3 a 6è
Lloc: Complex Esportiu les Cremades

Organitza: Club Natació Caldes

TALLERS DE NADAL PER A INFANTS I JOVES
Cada dia, de 9 a 13 h
Lloc: Espai Jove El Toc

Preu: 10 �/dia
Organitza: L'Olla, Espai de Lleure Educatiu

DEL 7 AL 27 DE GENER DE 2014
RECOLLIDA D'ARBRES DE NADAL

Llocs de recollida (podeu deixar els arbres a qualsevol hora):
pl. de la Salut, pl. de Moreu, Zona Esportiva Municipal Bugarai, pl. de Romà Martí,

aparcament de l'Escorxador, c. de Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau, c. Molí amb Calderón de la Barca.



L'any 2010 l'Ajuntament de Caldes de Montbui va adquirir la nau del
Sindicat de Caldes de Montbui, emplaçada al carrer de Garraf, 30 del polígon
industrial La Borda, amb l'objectiu d'instal.lar-hi un espai per a la promoció
d'iniciatives empresarials dins del municipi. Des de l�any 2012, Caldes
Emprèn. Centre d�Iniciatives Empresarials ofereix espais i serveis a
emprenedors i a empreses de recent creació.

Aquest iniciativa pública té com a objectiu l'impuls de projectes empresarials
de nova creació i la consolidació d'empreses constituïdes recentment. Les
activitats emprenedores poden optar a la cessió de l'ús temporal de mòduls
d'oficines o tallers per desenvolupar els seus projectes empresarials.
Aquest centre compta 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 el procés de consolidació
empresarial.

Els espais
Les noves activitats interessades poden optar a la cessió de l'ús temporal
de mòduls d'oficines o tallers.
El centre compta amb recursos d'ús individual i comunitari adaptats a les
necessitats de les empreses que s'hi instal.len:

* 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

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

editorial

Ben probablement, una
bona manera de mesurar
la  qual i tat  de les
soc i e ta t s  deu  se r
mesurant  l a  s eva
capacitat de sumar
esforços en moments de
dificultats grans i de
reptes complexes. Amb

aquest criteri, el nostre poble trauria bona nota.
Afortunadament comptem amb múltiples iniciatives, des de
l'anomenada societat civil i des de l'administració, per ajudar
(amb els recursos limitats que tenim) als qui més ho necessiten.
Tots els esforços són insuficients, sens dubte, però sense aquestes
iniciatives, i sense les històries de solidaritat que conviuen de
manera discreta amb les històries de patiment, la situació seria
certament pitjor. En aquest butlletí us presentem la suma
d'esforços entre Creu Roja, Càritas, Rotary Club i Ajuntament
per fer arribar de manera coordinada, i amb major eficiència,
l'ajut alimentari bàsic a les persones i a les famílies del nostre
poble que no tenen recursos per cobrir aquesta necessitat tan
bàsica. Amb el nou Rebost Solidari, hem aconseguit treballar
plegats per millorar -en quantitat i en qualitat- un servei que
ens agradaria que no hagués d'existir. Ara cal que, mentre hi
hagi necessitat, aquest rebost no estigui mai buit. I això també
és cosa de tots.

Urgències? Només faltaria
Si sumant som forts, generant alarma al voltant d'una qüestió
tan sensible com la sanitat ens afeblim tots. Malauradament,
això és el que algunes opcions polítiques i alguna plataforma
de protesta han estat fent des de que el mes d'abril el
departament de Salut de la Generalitat va decidir canviar -que
és molt diferent d'eliminar- les urgències mèdiques nocturnes,
seguint un projecte de reordenació que des de fa uns anys
s'està aplicant a tot el país. Amb el nou model, de 12 de la nit
a 8 del matí, en comptes de desplaçar-se al CAP cal trucar al
061 (CatSalut Respon) i els professionals  donaran resposta al
motiu de la trucada mitjançant atenció telefònica o activant
el desplaçament a domicili d'un equip mèdic o d'una ambulància.

Podem discutir si aquest nou model és bo o dolent, millor o
pitjor (nosaltres, analitzant les dades dels darrers 7 mesos,
pensem que funciona bé); el que no es pot permetre de cap
manera es que es digui que a Caldes ens hem quedat sense
servei d'urgències a les nits. No hi ha cap batalleta política de
curta volada que justifiqui aquesta actitud tan irresponsable.
Desinformació? No, gràcies. Urgències nocturnes? Només faltaria.

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

En la suma som forts Caldes Emprèn. Centre d'Iniciatives Empresarials
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serveis municipals en portada

Comença a funcionar el nou Rebost Solidari d'Aliments de Caldes de Montbui

L'Ajuntament i les entitats
locals Càritas, Creu Roja i
Rotary Club acorden la gestió
conjunta del Rebost Solidari
de Caldes de Montbui, que
estarà allotjat al carrer General
Padròs.
Ajuntament, Càritas Caldes, Creu
Roja Caldes - Palau-Solità i
Plegamans - Sant Feliu de Codines
i Rotary Club de Caldes de
Montbui - Cigles de Bertí s'han
unit per tal de donar una resposta
el més eficaç possible a les
situacions familiars de risc
d'exclusió social que no poden
atendre les seves necessitats
bàsiques de d'alimentació. En
aquest sentit, els quatre agents
implicats han fet una posada en
comú dels seus actius per tal
d'atendre de manera unificada i
coordinada la prescripció, captació,
emmagatzematge, distribució i
dispensació d'aliments.
Tot plegat tindrà una seu física
en el local situat al carrer General
Padrós, 33, espai que ha llogat
l'Ajuntament per tal de convertir-
lo en el nou Rebost Solidari de
Caldes de Montbui. Aquest espai
servirà per a l'emmagatzematge i
distribució dels aliments. L'atenció
a les famílies es farà des del
departament d'Acció Social de
l'Ajuntament i el lliurament de
donatius es farà des de les seus
de Creu Roja i Càritas. Rotary Club,

per la seva banda, col.laborarà en
la logística i en la captació de
possibles proveïdors del rebost.

A més de les aportacions solidàries
de la ciutadania, seran proveïdors
del Rebost: el Pla d'ajuda
alimentària de la Unió Europea, el
Banc d'Aliments, l'Ajuntament i
les entitats locals Creu Roja i
Càritas Caldes, que fan compres
de productes que consideren
necessaris per complementar els
lots existents.

D'altra banda, podran ser usuaris
del Rebost Solidari d'Aliments les
persones de Caldes de Montbui
que acreditin mancança de
recursos bàsics d'alimentació per
causa de mitjans econòmics
limitats o altres motius davant del
departament d'Acció Social de
l'Ajuntament.

La posada en marxa del rebost va
ser anunciada el 20 de novembre
en roda de premsa a càrrec de
l'alcalde, Jordi Solé, del delegat de
l'Assemblea Local de Creu Roja,
Josep Masip, del mossèn de la
Parròquia de Santa Maria i
representant de Càritas Caldes,
Xavier Blanco, i del president de
Rotary Club Caldes de Montbui -
Cingles de Bertí, Pere Barrios. L'acte
va comptar també amb la presència
d'Isidre Pineda, regidor d'Acció
Social, i voluntaris de les diferents
entitats implicades.

Caldes Emprèn
Garraf, 30. Polígon Industrial La Borda

Tel. 93 865 56 17
Fax: 93 865 56 57

A/e: caldesempren@caldesdemontbui.cat

Horari:
De dilluns a divendres,

de 9 a 14 h
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L'Ajuntament rep 768 sol.licituds d'ajuts escolars
L�Ajuntament de Caldes de Montbui ha atès 768 sol.licituds d�ajuts per a escolars i ha gestionat la valoració
dels 88.485� que enguany es destinen a beques escolars del municipi.
De les sol.licituds rebudes, 348 corresponen a les beques per material escolar i llibres, que l�any passat la
Generalitat no va convocar i que l�Ajuntament ha decidit assumir aquest curs. Per això, totes són noves
sol.licituds.
Pel que fa a la resta, al departament d�Acció Social han arribat 420 sol.licituds per ajuts de menjador, de
colònies i d�escoles bressol (escolarització i/o menjador), això són 253 peticions més que l�any 2012.
Han estat novetats d�aquest curs:
La unificació de la tramitació: des d�aquest curs, les famílies que opten a beques escolars han pogut
fer una única tramitació al departament d�Acció Social de l�Ajuntament de Caldes de Montbui.
I la revisió dels criteris d�atorgament: el Consell Comarcal ha treballat en la definició d�uns criteris
de baremació que permetin ajustar-se més a la realitat socioeconòmica dels vallesans, i l�Ajuntament s�ha
afegit a la utilització d�aquests criteris. Alguns dels aspectes que s�han incorporat són l�ampliació de la
possibilitat d�optar a un ajut de menjador o l�establiment de quatre franges d�imports atorgats per repartir
els recursos de la manera més ajustada a les diferents realitats de les famílies que sol.liciten un ajut.

Per a més informació i per a optar a la cessió
d'un espai adreceu-vos a La Piqueta centre per

al desenvolupament econòmic local
C. del Doctor Delger, 5
Telèfon: 938627025

A/e: serveiempresa@caldesdemontbui.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Informació per a
fer donatius al Rebost

El Rebost emmagatzema aliments
i productes de necessitat bàsica
(alimentació infantil, bolquers,

higiene personal
i higiene de la llar).

Les persones o col.lectius
interessats en fer donacions

poden adreçar-se a:

Càritas Caldes
dijous de 18 a 19.30 h

al Rebost Solidari d'Aliments
(c. General Padròs, 33)

Contacte:
caritascaldes@gmail.com

Creu Roja Caldes
de dilluns a divendres de 10 a 13 h;
dilluns i dimecres de 17 a 19.30 h

(c. d'Anselm Clavé, núm. 5bis)
Contacte:

caldes-palau@creuroja.org

Informació per a
usuaris del Rebost

Podran ser usuaris del Rebost
Solidari d'Aliments les persones de
Caldes de Montbui que presentin
una situació de risc d'exclusió per
raó d'edat, mancança econòmica
i/o situacions de desestructuració

familiar, especialment aquells
col.lectius socials més vulnerables.

Les sol.licituds s'hauran d'adreçar
al departament d'Acció Social de

l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Contacte:
departament d'Acció Social

Tel. 93 865 54 20 -
bsocial@caldesdemontbui.cat

Horaris d'atenció:
de dilluns a divendres, de 9 a 14;

dijous, de 16.30 a 18 h
Cal concertar hora prèvia



és notícia

El Ple del passat 28 d'octubre va aprovar inicialment les
Ordenances fiscals de l'any 2014 que entraran en vigor
el proper gener.

La proposta d'Ordenances Fiscals de l'any 2014 de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui configura un sistema tributari congelat
per al proper exercici. Per a la seva confecció, el govern ha tingut
en compte la situació econòmica de les famílies calderines, el
sorgiment de noves necessitats relatives al benestar de les
persones i l'equilibri aconseguit en els comptes municipals en
el darrer any. Amb tot plegat sobre la taula, ha elaborat un
sistema de taxes i impostos per a l'any que ve que no preveu
cap augment.

En línies generals, les Ordenances Fiscals de 2014 que proposades
pel govern local inclouen: no augmentar taxes ni impostos;
reduir tant com sigui possible els dèficits que ha generat la
diferència entre el cost dels serveis i els ingressos que s'obtenen;
prioritzar l'elaboració d'un sistema tributari just, sobretot a través
del sistema de bonificacions que s'estableix en alguns casos.

Tot plegat es tradueix en propostes concretes d'acció: No
incrementar el tipus d'IBI per 2014; No modificar els tipus de
gravamen de cap impost; No incrementar les taxes i, si és possible,
rebaixar-les; Adequar alguns textos a les noves normatives;
Modificar alguns conceptes puntuals però evitant increments
de tarifa; Mantenir les bonificacions i beneficis fiscals existents.

D'altra banda, pel que fa al Calendari Fiscal, l'Ajuntament proposa
mantenir  el mateix sistema de l'any 2013, que inclou:

· Pagament trimestral dels rebuts de l'IBI 
domiciliats per banc

· Pagament trimestral de les deixalles comercials 
domiciliades

· Rebuts no domiciliats:
· Impost vehicles: pagament anual 

(final del període voluntari a l'abril)
· IBI: pagament semestral (juny i novembre)

· Deixalles habitatges, IBI rústica, IAE, cementiri, guals, 
ocupació de via pública: pagament anual (final del 
període voluntari al novembre)
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Congelació de taxes i impostos
per a l'any 2014

Josep Gallart i Badia ha pres
possessió del càrrec de regidor
d�ERC en el Ple de novembre,
després que Josep Gaspar i
Blancafort hagi renunciat al càrrec
�per no poder dedicar el mínim
d'hores i esforços dels que haurien
de ser els mínims imprescindibles�.
Gaspar va signar l�acta de regidor
a l�oposició el gener de l�any 2004,
substituint a Josep Gallart. Des de
l�any 2007 ha estat regidor al
govern, primer al capdavant de
Cultura, Patrimoni i Promoció
Turística (tot i que va ser alliberat
d�aquesta última regidoria a
principis de 2013).

Gallart substitueix Gaspar
com a regidor d'ERC

Campanya d�asfaltat de carrers:
quarta acció

De febrer a setembre de l�any 2014
l�Ajuntament preveu culminar la
construcció del nou Pont de les
Cremades, que dóna resposta a una
vella reivindicació de la població i
que és una de les prioritats del
municipi sobre seguretat viària.
Aquesta obra serà possible gràcies
a una subvenció de 805.000� de la
Diputació de Barcelona, que
permetrà a l�Ajuntament construir
el pont afegint només prop de
16.000�. En total, el cost previst és
de 820.918,18�.
El nou pont assumirà el trànsit de
vehicles que fins ara suporta el
pont Romànic, per on passen milers

Actuacions a Pi i Margall
per a la millora de l'accessibilitat

El pressupost de la Generalitat preveu
iniciar les obres del Calderí l'any que ve

Al febrer començaran les obres
del nou Pont de Les Cremades

El projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2014 preveu una partida per a la construcció de
la secció institut i els espais polivalents del Calderí

El projecte de pressupost per al 2014 del govern de la Generalitat
de Catalunya ha previst una partida de 395.230,36� destinada
a la "nova construcció de la secció institut del Calderí més quatre
espais". Aquest títol fa referència a l'edificació d'espais per encabir
un centre d'ensenyament secundari obligatori (ESO) més quatre
aules polivalents.

Aquesta partida no és suficient per fer tota l'edificació, que
caldrà continuar-la amb una assignació de pressupost l'any 2015.
Ajuntament i la comunitat educativa de Caldes de Montbui
seguiran de prop l'evolució d'aquest projecte que, pel consistori,
hauria d'estar acabat al curs 2015/2016. També seguiran insistint
perquè el centre esdevingui un institut escola, fet que permetria
conservar els cursos d'infantil i primària que té ara.

Cal recordar que la Generalitat, en atenció a les previsions
demogràfiques, vol reconvertir l'escola en un centre
d'ensenyament secundari obligatori i deixar d'oferir inscripcions
a P3 a partir del curs 2015/2016, de manera que l'ensenyament
infantil i primari desapareguin progressivament.

Tanmateix, el govern català també ha assegurat a l'Ajuntament
que construirà un edifici amb espais polivalents i ampliables per
atendre les diferents necessitats reals que la població escolar
calderina vagi plantejant.

El canvi de projecte
A finals de l'any 2012 la Generalitat va traslladar a l'Ajuntament
de Caldes de Montbui que, en base al descens progressiu de la
natalitat, se substitueix els projecte d'institut-escola del Calderí
per un centre educatiu que inclourà una Secció d'Ensenyament
Secundari (SES). Aquest centre començaria amb dues línies
d'alumnes d'ESO, més 4 aules que actuarien de comodí. La
Generalitat també va informar que el projecte és ampliable en
cas que es produeixi aquest increment de la natalitat.

La campanya per millorar l'asfalt
dels carrers més malmesos del
municipi va continuar el passat
setembre amb accions sobre sis
carrers més: Buenos Aires (entre
George Lawrence i Montserrat), Sant
Ramon (entre Montserrat i Estació),
General Padrós (entre Santa Teresa
i Folch i Torres), Sant Pau (entre pl.
Catalunya i Girona), Francesc Layret
i Sentmenat. En total, l'acció va
incloure la millora de 5.133 m2 de
paviment asfàltic de la via pública,
amb un cost de 50.820�.
La tardor de 2011 l'Ajuntament va

iniciar aquest projecte amb l'objectiu
d'endreçar paulatinament el
paviment asfàltic més degradat de
les vies urbanes.

De moment, el calendari seguit ha
estat el següent: Bisbe Soler i un
tram de Buenos Aires (octubre de
2011); Sant Pau, Mossèn Cinto
Verdaguer, General Padrós i Escoles
Pies (juliol de 2012); Santo Domingo,
Aparici i Alfons Solà (gener de 2013);
i Buenos Aires, Sant Ramon,
Sentmenat, General Padrós, Francesc
Layret i Sant Pau (setembre de 2013).

d�usuaris de la zona esportiva i
escolar cada setmana, a peu, en
bicicleta o en vehicles motoritzats.
El nou pont començarà al carrer
Major (després del pàrquing de
l�Escorxador) i acabarà al carrer de
Torre Roja. Tindrà una allargada de
40 metres i una amplada de 10
metres per encabir dos sentits de
la marxa dels vehicles i dues voreres
per a vianants. El projecte també
inclou la instal.lació de tots els
serveis (xarxa de distribució
elèctrica, gas natural, aigua,
enllumenat públic, clavegueram i
telecomunicacions). Un cop
acabada aquesta obra s'iniciarà el
projecte de restauració i posada en
valor del pont Romànic.

Al novembre va començar la primera
fase del Projecte d'accessibilitat de
Pi i Margall (des d'Homs fins a
Joaquim Jorba), que té per objectiu
l 'el iminació de les barreres
arquitectòniques a les cruïlles de la
principal via calderina. Les obres
consisteixen en modificar els
elements urbans existents per fer-
los accessibles i en introduir
elements de direcció per a les
persones amb visió reduïda.
En la primera fase del projecte han
treballat les Brigades Municipals,
part de l'equip del Programa de
Col.laboració Social i una empresa
externa. En fases posteriors,
l'Ajuntament té previst actuar sobre

la resta de trams de Pi i Margall que
no estan dins del projecte de
reurbanització (que va del carrer de
Montserrat a la plaça de l'Àngel) i
revisar les cruïlles del passeig del
Remei.
Aquest projecte és un dels objectius
de millora del govern municipal, és
una de les inquietuds expressades
durant les sessions de la Taula
d'Espai Públic i és una acció sobre
un dels principals eixos dels
anomenats "Camins escolars"
(projecte de def inic ió dels
recorreguts escolars fet pel Consell
d'Infants i Pas a pas amb la
col.laboració de milers de famílies).

Josep Gallart, per la seva banda, va
ser número 11 de la llista d�ERC de
l�any 2011, any en el que també va
presidir l�executiva local fins que
hi va haver de renunciar per motius
de salut. Anteriorment, havia
ocupat el càrrec de regidor a
l�oposició de l�Ajuntament fruit dels
resultats dels comicis de l�any 2003,
en els quals encapçalar la llista
republicana com independent.
Actualment, Gallart forma part de
l�executiva sectorial de la Societat
de la Informació d�ERC, on és vocal
de Programari Lliure i Coneixement
Obert.

fotografia: Tot Caldes



Taula d'Espai Públic: punt de trobada d'agents interessats
provinents d'entitats o particulars que vulguin treballar aspectes
concrets sobre la millora de l'entorn que compartim. Adscrit a la
regidora d'Espai Públic.
Contacte: espaispublics@caldesdemontbui.cat.

Comissió de Patrimoni: espai de reflexió sobre el patrimoni
cultural, oral i natural sorgit dels interessos i les afinitats dels
assistents,  ciutadans/es que per la seva professió o dedicació
personal poden aportar idees, opinions i esforç al tema específic
de la comissió. Adscrit a la regidoria de Patrimoni.
Contacte: thermalia@ caldesdemontbui.cat

Pla Jove: l'Espai Jove El Toc és l'eix de trobada i treball per a la
confecció del Pla Jove 2013-2017, un document que ha de recollir
les línies estratègiques que defineixin les polítiques municipals
d'actuació en l'àmbit juvenil. Adscrit a la regidoria de Joventut.
Contacte: joventut@caldesdemontbui.cat.

Taula de cooperació, solidaritat, pau i drets humans:
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i entitats de caràcter social i
solidari del municipi intervenen en la dinamització d'aquest espai.
L'objectiu és generar un espai de reflexió local sobre conceptes
universals que intervenen en la lluita contra les desigualtats i a favor
de la dignitat de totes les persones. Adscrit a la regidoria de Cooperació.

Contacte: solidaritat@caldesdemontbui.cat.

Espais de participació ciutadana
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Equipaments i serveis municipals a les xarxes socials

L'Oficina de Turisme i
el Museu Thermalia
han publicat un nou
web per a la promoció
de la marca "Caldes de
Montbui, el poble que
bull" i del Museu. S'hi
pot accedir des dels
d o m i n i s  w w w .
visiteucaldes.cat i
www.thermalia.cat.

El nou projecte adapta la pàgina a les noves demandes que sorgeixen
des del sector turístic i des dels milers de turistes potencials que
cada any s'interessen pel municipi vallesà. A més, permet una
major integració de continguts multimèdia i la possibilitat
d'augmentar la presència dels esdeveniments més destacats.

En paral.lel, l'Oficina de Turisme ha posat en marxa una campanya
per donar a conèixer la vila que convida tothom a compartir els
vídeos promocionals de Caldes a les xarxes socials. Participeu i entreu
en el sorteig d'un lot de productes típics o d'un circuit termal per
a dues persones. Més informació: http://promocio.visiteucaldes.cat.

Nova web
per a la promoció turística calderina

Aquests mesos, l'Ajuntament promou dues accions adreçades a la
reconstrucció i la recuperació de la història del municipi.

En primer lloc, el Museu Thermalia i l'Arxiu Històric comencen els
preparatius de la commemoració del Tricentenari de l'11 de setembre
de 1714, en tant que Caldes va ser vila socarrada durant la Guerra
de Successió. En aquest sentit, es preveuen diferents activitats a
Caldes de Montbui. La recerca de materials es fa per tal de completar
amb documentació local l'exposició de caire històric sobre el
Tricentenari que el museu està organitzant de cara a l'any 2014.

Si sabeu de qualsevol tipus de documentació relacionada amb aquests
fets o altres que facin referència a les experiències viscudes a la vila
durant la Guerra de Successió, us agrairem que us adreceu al Museu
Thermalia (thermalia@caldesdemontbui.cat - 93 865 41 40)

En segon lloc, l'Arxiu Històric, amb la col.laboració de la Comissió
de Patrimoni del Consell Municipal de Cultura del municipi inicia
un projecte per a la recuperació de la memòria històrica de Caldes
de Montbui.

Si esteu interessats en formar part d'aquest projecte, bé participant
en la comissió, bé sent entrevistat, us podeu adreçar a l'Arxiu
Municipal (arxiu@caldesdemontbui.cat - 93 865 56 56).

Crides a la participació
per recuperar la història calderina
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El Servei d'Ocupació de Catalunya ha aprovat l'execució
dels projectes denominats "Manteniment de zones
esportives" i Manteniment d'equipaments municipals", de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, destinats a donar
ocupació temporal a 12 persones desocupades per a
realitzar obres i serveis d'utilitat i d'interès social.

Les 12 persones, usuàries del Servei d'Ocupació de Caldes de
Montbui, van començar a treballar en aquests projectes el 21
d'octubre i acabaran el 31 de gener. Dues han estat destinades
al projecte de "Manteniment de zones esportives", amb la
categoria d'operaris de manteniment d'esports; i 10 han estat
destinades al projecte "Manteniment d'equipaments municipals",
de les quals 1 realitza les funcions de cap de colla i les altres 9
reben la categoria d'operaris de brigada.

Les persones participants, totes veïnes de Caldes, són seleccionades
amb el vist-i-plau del Servei d'Ocupació de Catalunya per realitzar
feines de manteniment i de millora d'equipaments i d'espais
municipals.

Millora d'espais públics
L'equip de 12 veïns calderins dedicarà aquests mesos a  tasques
de manteniment en diferents equipaments i espais municipals.

D'una banda es reforça la brigada d'esports amb dos treballadors,
encarregada del manteniment de les pistes i dels tres pavellons
municipals.

Els altres 10 s'organitzen en tres grups de treball de tres persones
més un cap de colla i treballaran en la rehabilitació de la façana
del museu Thermalia, en la construcció d'un magatzem exterior
a Les Cases dels Mestres i en la millora d'espais públics com el
Cementiri Municipal, la via pública, parcs municipals i d'altres.

Tots ells estan coordinats per tècnics municipals responsables
de cadascun dels àmbits d'actuació.

Un nou pla de treball beneficia a 12 usuaris
del Servei d'Ocupació de Caldes

El Servei d'Ocupació
de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui,
que s'allotja a l'espai
La Piqueta és, des de
l'octubre, Agència de
C o l . l o c a c i ó
autor i t zada  pe l
Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) de

la Generalitat de Catalunya. Aquesta nova condició significa que
el govern català el reconeix com un servei públic en matèria
d'intermediació laboral i d'ocupació amb competència per captar
un major nombre d'ofertes de feina i de recursos adreçats a les
persones desocupades i oferir així un ventall més ampli de
possibilitats per trobar una nova ocupació.

Empreses i persones en situació d'atur trobaran els mateixos serveis
que fins ara oferia el Servei d'Ocupació de Caldes. Els canvis es
produiran en la millora dels resultats obtinguts pel foment de
l'ocupació.

Recordeu que La Piqueta, espai per a la promoció econòmica i la
creació de llocs de treball, acull els serveis de Mercat no sedentari,
Horts Domèstics, Comerç, Club de Feina  i  Club de Feina +16, Borsa
de Treball, Formació Ocupacional, Servei d'Empresa i Club de
l'Emprenedor. Tel. 938627025 - lapiqueta@caldesdemontbui.cat.

La Piqueta és Agència de Col.locació

Com sabeu, podeu seguir les informacions d'interès que genera el
vostre Ajuntament a través de les xarxes socials següents:

· Twitter @AjCaldesMontbui;
· Facebook http://www.facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui;
· YouTube http://www.youtube.com/AjCaldesdeMontbui;
· Instagram @ajcaldesdemontbui

A més, diferents equipaments i serveis municipals participen a les
xarxes socials per tal d'adreçar-vos informació directa i específica
sobre la seva activitat. Consulteu la presència a la xarxa de tots els
serveis públics de Caldes de Montbui seguint aquest enllaç:
http://www.caldesdemontbui.cat/actualitat/noticies/serveis-i-
equipaments-municipals-a-les-xarxes-socials.html

O a través d'aquest CODI QR

Els parcs de Caldes de Montbui
tenien un deute pendent que
va arribar a la Taula d'Espai
Públic (TEP) promoguda per
l'Ajuntament i que ara ha estat
saldat amb la instal.lació d'un
nou gronxador i una molla
adaptats, al parc de l'Estació.

L'Associació El Cor de Caldes va proposar a la TEP prioritzar al
instal.lació d'un joc adaptat per a infants amb discapacitat en
alguna de les zones verdes calderines. Aquesta proposta, feta a
principis de l'any 2013, coincidia amb una aportació del Consell
d'Infants 2012/2013, que també va detectar aquesta mancança
durant l'observació que van fer als parcs urbans.
Aquest procés va culminar amb la instal.lació d'un nou gronxador,
al qual es pot pujar amb cadira de rodes, i d'una molla, per pujar-
hi sense. Les dues peces es troben a la zona de jocs del parc de
l'Estació i han tingut un cost de 4.598 �, assumits per l'Ajuntament.
Per estrenar les instal.lacions es van trobar, al setembre, al parc,
famílies que formen part de les entitats El Cor de Caldes i Associació
de Pares al Servei de les Persones amb Discapacitat Intel.lectual
(ASPADINT), acompanyades de l'alcalde, Jordi Solé, i del regidor
d'Espai Públic, Jaume Mauri.

El parc de l'Estació
té un gronxador adaptat
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els grups municipals opinen

2014, l'any del Calderí
Fa poques setmanes, en relació amb l'escola el Calderí, hem rebut una bona notícia: l'edifici del Calderí surt per primera
vegada als pressupostos de la Generalitat, cosa que vol dir que a l'any 2014 s'iniciaran les obres d'aquest centre pel qual
fa tants i tants anys que lluitem des de la nostra comunitat educativa. I és que ja fa 8 anys que el Calderí va obrir les seves
portes als infants del municipi. Ho va fer en mòduls prefabricats, coneguts com a barracons, i en uns terrenys que no eren
propietat de l''Ajuntament. En aquell moments (2006) es va dir que tant la ubicació com els mòduls eren provisionals.
Mentrestant, ERC va formar govern a Caldes el 2007 i una de les primeres coses que vàrem fer va ser adquirir els terrenys
per a cedir-los al departament d'Ensenyament, de manera que la Generalitat hi pogués fer la construcció.
Des d'aleshores hi ha hagut un debat molt intens sobre el model futur de l'escola i s'ha treballat des de la Generalitat en
la redacció -massa lenta- del projecte arquitectònic, partint primer d'un institut-escola (el model pel qual hem apostat
nosaltres) i trobant-nos a hores d'ara amb un projecte replantejat com a edifici de secundària amb aules polivalents -per
alguns cursos de primària- que començarà a funcionar el curs 2015/2016. Des d'ERC no ens aturarem i continuarem
treballant perquè la construcció que ha de començar aviat es converteixi en un institut-escola.

Grup Municipal ERC

Prudència per al 2014
Quan arriben les Festes de Nadal tots desitgem boniques coses per afrontar l'any nou. Des del grup municipal del PPC a
Caldes de Montbui sabem que són moments difícils per a tothom,  i també per a l'administració local, però aquesta té les
eines per poder millorar el futur dels Calderins. És necessari que des del govern local es facin  polítiques de suport per
impulsar l'activitat, polítiques que generin nous llocs de treball. També té molt a dir el pressupost que ens presentaran el
govern local pel proper 2014, on desitgem hagi apostat per una política d'equilibri financer a través de la disminució de
la despesa.
El govern hauria de focalitzar les inversions del 2014 en accions socials i no en projectes d'obres tan ambiciosos, pensant
més en l'opinió dels ciutadans, així com també hauria de disminuir la pressió fiscal i donar la màxima cobertura social a
tota aquelles famílies que ho necessiten. Molt bones festes i un pròsper 2014.

Grup Municipal PPC

El projecte Pi i Margall
El projecte Pi i Margall és dels projectes emblemàtics i ambiciosos del nostre poble, però que s'ha fet amb visió a curt
termini. Estem atrapats en una "subvenció" i en la pre-campanya i s'ha fet  un procés participatiu quan la decisió ja estava
presa. Els processos de participació, doncs, s'han demostrat poc democràtics i s'hauran de dur a terme d'una altra manera.
El valor principal de Pi i Margall són els seus establiments, sense ells el passeig no té sentit, per anar-hi cal poder garantir
la mobilitat, fins ara gens fàcil, donat que les zones d'aparcament més àmplies tenen un recorregut a peu molt poc accessible.
Les zones en construcció, de moment, tenen el mateix problema. Només la proposta en negociació de 110 places s'ajusta
a la necessitat. Per tant, primer cal assegurar aquesta solució abans de l'execució del projecte. Ens alegrem que la pressió
expressada pels afectats i, esperem que també la nostra intervenció, jugui a favor de la seva resolució.
El grup municipal de CiU a més, ha presentat esmenes al projecte d'execució, un projecte que presenta alguns dèficits tècnics
que poden perjudicar les bondats del canvi i millora del passeig, i que ja neix amb reticències. Esperem que les nostres
al.legacions, així com totes les presentades pels afectats, es tinguin en compte i contribueixin a millorar-ne el resultat.

Grup Municipal CiU

Què vol la majoria
Al passat ple de setembre, el nostre grup municipal va presentar una moció referent a les reformes de l'avinguda Pi i Margall
i la construcció del nou pont, on s'instava a l'Ajuntament a celebrar una consulta entre la població perquè entre tots
poguéssim decidir si les obres eren necessàries o no. Nosaltres pensem que el què el poble necessita en aquests moments
és ser escoltat per tots els temes que els afectin directament, i és per això que apostem per un nou model de democràcia
participativa, on tots puguem decidir si aquesta o aquella obra és adequada pel poble o poder expressar si volem o no un
canvi de model sanitari. Som conscients del poder i de les seves limitacions que té l'Ajuntament, però estem segurs que
no hi ha res millor que preguntar a la població què prefereixen pel seu poble, a través d'una consulta o de més d'una. En
definitiva, som nosaltres, els habitants d'aquest poble, els qui patirem o gaudirem de les conseqüències de totes aquestes
accions. Perquè no fer-nos responsables directes de tot plegat? D'aquesta manera, el govern local sabria del cert el què
vol una majoria de la població i podria actuar en conseqüència.

Grup Municipal ICV-EUiA
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"Instants viscuts" és un projecte de relacions entre el fotògraf
Josep Poch i el seu poble, Caldes de Montbui, que es manifesta
en diferents escenaris i que té com a fil conductor l'art de
copsar l'essència de la vila a través de la fotografia. L'escenari
principal és el Museu Thermalia, on, fins al 7 gener, hi ha
exposades fotografies de racons i veïns del municipi fetes per
Poch durant els anys 50 i 60.
El segon escenari van ser les llibreries i el mateix Museu, on es
podia trobar el llibre Instants viscuts (exhaurit), que publica al
voltant de 140 fotografies de Josep Poch amb introduccions
signades pel fotògraf, per la seva filla, Maria Eulàlia Poch, pels
historiadors i escriptors Josep Maria Solé i Sabaté i Jaume
Campàs i Fornols, i per l'alcalde, Jordi Solé.
El tercer escenari és Instagram, plataforma on té lloc el concurs
de fotografia que convida tothom a atrevir-se a immortalitzar
l'essència de la vida a Caldes de Montbui, com ha fet el mestre
Josep Poch al llarg de la seva vida. Participeu fent servir
#instantsviscutscaldes. Més informació: www.thermalia.cat.

Pintures i escultures de
petit format s'exposen a
la galeria dedicada a l'art
local que ha promogut
el Museu Thermalia i que
trobareu a la planta
baixa.

Thermalia ha iniciat aquest projecte per tal de crear un espai
permanent de venda d'art que, a més, posi en valor la feina i
la qualitat artística que es genera dins del municipi. Per a fer
la selecció dels artistes, el Museu ha volgut comptar amb un
comissariat independent que valora als candidats i que actuarà
cada vegada que s'hagi de renovar la llista de participants (un
cop a l'any).
Cada temporada, el Museu exposarà unes 300 peces fetes per
uns 16 artistes veïns de la vila, amb preus que oscil.len entre
els 45� i els 300�. En aquesta primera edició trobareu peces
signades per: Adrià Goula, Marga-lef, Rosa Permanyer, Cristina
Arañó, M. Teresa Torras, Antoni Font, Núria González, Núria
Corbera, Maria Andilla, Cristina Masana, Carles Canals, José
Tostoneone, Ferran Fontanals, Judith Garriga, Quico Ventura,
Rosa Ferreres

Aquest Nadal, regala art

La Sala d'Actes de la
Biblioteca de Caldes va
quedar petita per
encabir el públic que va
atraure l 'exposició
"Espriu a 4 mans", amb
la qual s'inauguraven

els Cursos de Català 2013/2014 i la 19a edició del Voluntariat per
la Llengua (www.vxl.cat).
Les quatres mans d'aquest acte, que va combinar bellesa i emotivitat
a parts iguals, han estat l'Oficina de Català de Caldes, els Cursos
de Català del CPNL, el Taller d'Art Municipal Manolo Hugué i la
Biblioteca. La unió d'aquests quatre serveis locals va donar lloc a
una col.laboració entre alumnes amb interessos diferents aplegats
sota el paraigua dels poemes de Salvador Espriu.
També han estat quatre les disciplines artístiques a través de les
quals es van expressar els participants: la fotografia, el gravat, la
pintura i la lletra dels poemes. L'acte va incloure una exposició de
quadres signats per alumnes del Taller d'Art inspirats en un recull
de poemes de l'escriptor català i una lectura d'aquests mateixos
poemes a càrrec de diferents alumnes dels cursos català i participants
de Voluntariat per la llengua.

Compartir amb Poch "Instants viscuts" Caldes impulsa el Mercat Ecològic Artesà

"Espriu a quatre mans"

L'Associació de Veïns del Casc Antic, amb la col.laboració de
l'Ajuntament,  ha posat en marxa el primer Mercat Ecològic Artesà
que es crea amb la finalitat de singularitzar i posar en valor els
productes alimentaris, ecològics, de proximitat i de qualitat. La
primera edició del mercat, celebrada el dissabte 9 de novembre,
va ser un èxit rotund de parades i de visitants.

Aquesta mostra de productes ecològics, artesans i de proximitat
es repetirà cada segon dissabte de mes, de les 10 a les 14 h. La
plaça de l'11 de Setembre i el carrer del Forn seran els escenaris
habituals. La propera cita serà el 14 de desembre.

El Mercat Ecològic Artesà ha nascut acollint una àmplia varietat
de productes d'artesania i de l'alimentació provinents de Caldes
de Montbui i d'altres indrets propers. Així, es poden trobar cistells
de vímet de Sant Feliu de Codines, roba artesana de Bigues i Riells,
bijuteria en cristall de Sant Cugat del Vallès, terrissa de Palau Solità
i Plegamans i productes de l'alimentació de Gallifa, Terrassa, Santa
Perpètua, Mollet o Lliçà d'Amunt, entre molts altres.

fotografia: Tot Caldes
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Programa de Nadal
9.15 h VISITA AL CENTRE HISTÒRIC DEL BORN
(ACTIVITAT DEL TRICENTENARI)
Lloc de sortida: Estació d'Autobusos
Organitza: Associació Acció Cívica Calderina

De 10 a 13 h JORNADA ESPORTIVA - SOLIDÀRIA
PER RECAPTAR FONS PER CAMBOTJA I SENEGAL
Lloc: Instal.lacions esportives Club Natació Caldes La
Font dels Enamorats
Organitza: Fundació UNES i Club Natació Caldes

18 h EL POEMA DE NADAL, de Josep M. de Sagarra,
AMB LA CORAL CAPELLA DE MÚSICA SANTA
MARIA DE MOLLET DEL VALLÈS
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Fundació Casino de Caldes

18.30 h CINEMA AL CENTRE AMB
THE BEST YEARS OF OUR LIVES,
DE WILLIAM WYLER (1948)
Lloc i organitza: El Centre,
Ateneu Democràtic i Progressista

16 i 17 DE DESEMBRE
15 h CANTEM NADALES
DE P3 A 6è DE PRIMÀRIA
Lloc: Stage (c. de Folch i Torres, 52)
Organitza: Escola El Calderí

18 DE DESEMBRE
16.30 h L'HOSTAL DE LA SORDA
I BERENAR PER LES SÒCIES
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Cultural de la Dona

17.30 h ÉS NADAL I A CASA HI HA UNA CADIRA
BUIDA (CICLE DESPRENDRE PER APRENDRE)
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Organitza: Creu Roja, l'Obra social "la Caixa" i l'Escola
de Formació Fundació Santa Susanna

19 DE DESEMBRE
De 15 a 18 h RECOLLIDA DE JOGUINES
CREU ROJA
De 15.45 a 16.45 h PESSEBRE VIVENT
Lloc i organitza: Escola Pia de Caldes (av. de Josep
Fontcuberta)

20 h XERRADA SOBRE EL PROJECTE JA�AB
A càrrec de Joan Serra, coordinador del projecte
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes

20 DE DESEMBRE
18 h CANÇONS DE NADAL
Lloc: Escola Municipal de Música Joan Valls
Organitza: Aula de Violoncel de l�Escola Municipal de
Música Joan Valls

20.30 h CONCERT AMB EL GRUP VERD I BLAU (POP)
Preu soci: 3 �; preu simpatitzant: 5 �
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista

19.30 h FESTA DE NADAL: II CONCURS DE
PASTISSOS CASOLANS, IX INAUGURACIÓ DE
L'EXPOSICIÓ DE PESSEBRES I CAGANERS
Lloc: Sala Petita del Casino
Organitza: Associació Acció Cívica Calderina

21 DE DESEMBRE
12 h CONCERT DE NADALES
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Coral del Centre

18 h CONTES DE NADAL, AMB LA CIA. ANNA ROCA
Lloc: Sala Petita del Casino
Organitza: Grup Rialles Caldes, Associació Acció Cívica
Calderina

22 h TERCERA SESSIÓ JAZZ & GIN-TÒNIC
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Fundació Casino de Caldes

22.30 h QUINTO DE NADAL
Lloc: Local dels Castellers de Caldes
Organitza: Castellers de Caldes

22 DE DESEMBRE
A partir de les 10 h UN ALIMENT, UNA JOGUINA
i XOCOLATADA SOLIDÀRIA AMB XURROS
Preu: 1� o un producte alimentari de primera necessitat
(pasta, pots de tomàquet, tonyina,etc). Porta un aliment
i emporta't una joguina!!
Els beneficis aniran al Banc d'Aliments.
Lloc: parc del Bugarai
Organitza: AV Bugarai

19 h DOCUMENTAL 150 IMATGES I RECORDS
DELS PASTORETS DEL CASINO 1990-2000
Lloc: Sala Petita del Casino
Organitza: Fundació Casino de Caldes
Col.labora: Promocions Audiovisuals 3 i Acció

25, 26 i 29 DE DESEMBRE
18.30 h ELS PASTORETS, de Josep M. Folch i Torres,
interpretats pel Grup Escènic Casino
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes
Organitza: Grup Escènic Casino
Venda d'entrades anticipada els diumenges a taquilla,
de 18 a 20 h, i a cultura@casinodecaldes.com

26 DE DESEMBRE
De 18 a 20 h PESSEBRE VIVENT
Lloc: Parròquia de Santa Maria
Organitza: Joves i Catequistes de la Parròquia
de Santa Maria

27 DE DESEMBRE
16.30 h ELS PASTORETS
a càrrec del Grup d'Animació
de Festes de la Fundació
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

28 DE DESEMBRE
12 h II CURSA SOLIDÀRIA DE NADAL
SANTA CALIDAE
Inscripcions i servei de bar a partir de les 10 h
Lloc: pl. de l'11 de Setembre
Organitza: Caldes Solidària i
Associació Cultural Ateneu Molí d'en Ral

29 DE DESEMBRE
12 h VISITA DEL PATGE REIAL
Lloc: pl. Moreu
Organitza: Comissió de Reis

3 DE GENER
20.30 h CONCERT AMB EL GRUP BLA BLA BLACK
(SOUL FUNKY JAZZ BAND)
Preu soci: 3 �; preu simpatitzant: 5 �
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista

5 DE GENER
17 h VISITA DE SM ELS REIS DE L'ORIENT A LA
RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA
Lloc: Residència Santa Susanna
Organitza: Comissió de Reis

18 h CAVALCADA DE SM ELS REIS DE L'ORIENT
Recorregut: des de la zona del Tint
fins a la pl. de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Caldes
de Montbui

20 h PARLAMENT I REPARTIMENT DE REGALS
ALS INFANTS DE CALDES A CÀRREC DELS REIS
DE L'ORIENT
Lloc: pl. de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis

10 DE GENER
20.30 h CONCERT AMB EL GRUP CECE
GIANNOTTI (BLUES - ROCK)
Preu soci: 3 �; preu simpatitzant: 5 �
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista

26 DE GENER
18 h CONCERT D'HIVERN
Lloc: Sala Noble de l'Espai Can Rius
Organitza: Coral Guisla

CADA DIVENDRES
De 20 a 23 h ASSAIGS NADALENCS
Lloc: Local de Castellers de Caldes
Organitza: Castellers de Caldes

13 DE DESEMBRE
20 h XERRADA ESPECTACLE: "El laboratori
que hi ha a la cuina", amb Dani Jiménez (físic
i divulgador científic a TV3 i Canal Súper 3)
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Escola d'Adults

19.30 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE GUÍA
ILUSTRADA DE INSULTOS: GESTOS OFENSIVOS DE
VARIAS CULTURAS, DE TERESA BARÓ
A càrrec de Teresa Baró i Carles Montpart
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes

14 DE DESEMBRE
De 9 a 14 h MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ
DEL CASC ANTIC
Lloc: pl. de l'11 de Setembre i c. del Forn
Organitza: AV Casc Antic

12 h UN CONTE AL SAC. NARRACIÓ DE CONTES
PER A PETITS LECTORS
Edat recomanada: fins a 4 anys
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes

18 h ESPECTACLE PER LA MARATÓ AMB LA
PARTICIPACIÓ D'ENTITATS DE CALDES
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Plataforma Caldes Bull amb la Marató

21.30 h SOPAR SOLIDARI ANIMAT
AMB JOAN CUSCÓ
Amb la col.laboració de: Na Madrona, Restaurant
El Remei, Restaurant Rosset, Termes Victòria i
Associació el Jardí.
Lloc: per determinar
Organitza: Plataforma Caldes Bull amb La Marató

23 h CONCERT AMB CARLES BELDA (FOLK)
Preu soci: 3 �; preu simpatitzant: 5 �
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista

15 DE DESEMBRE
DURANT EL MATÍ: LA MARATÓ AL CARRER,
ANIMACIÓ, TASTETS, MANUALITATS, TALLERS
I MOLTES MÉS ACTIVITATS, AMB LA
PARTICIPACIÓ D'ENTITATS DE CALDES
Lloc: Av. Pi i Margall
Organitza: Plataforma Caldes Bull amb la Marató
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