
Pàg. 6 Descarrega't la nova
App de turisme, per

dispositius iOS i Android

Pàg. 7 Caldeja't:
l'agenda de l'estiu

Pàg. 8 La Commemoració del
tricentenari ha fet reviure el
1714 a Caldes de Montbui

INFORMATIU MUNICIPAL

JULIOL de 2014 núm. 72

CasadelaVila

Pàg. 4 150 noves places
d'aparcament al
centre de la vila

Informatiu Municipal
Edició: Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 862 70 27
comunicacio@caldesdemontbui.cat

Disseny Gràfic:
www.comunicaciografica.com

Impressió: Creus Cal.lígraf
Tirada: 6.500 Exemplars gratuïts

Podeu consultar el butlletí a
www.caldesdemontbui.cat

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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El nou pont sobre la riera
permetrà la recuperació

del Pont Romànic
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Cal tenir en compte que part del
pont medieval està ocult per les
intervencions posteriors. La
recuperació ha de respectar al
màxim els elements originals, i ha
d'identificar allò que és nou o
sobreposat per assegurar-ne la
seguretat o el manteniment.

El pont és romà o romànic?
Hi ha experts que afirmen que el
pont és gairebé segur d�origen
romà i que suportava la via
romana damunt la riera de Caldes
en el tram Caldes / Sentmenat /
Egara / Fines (Martorell), tot i que
l�amplada (2,8 m) del pont sigui
petita pel cànon del pont romà,
que diu que ha de ser major de 4
m (el mínim absolut d�amplada
en ponts romans reconeguts és
de 3 m i tan sols un 5% d�una
mostra de 144 ponts analitzada

El Servei d�Atenció Domiciliària el presta a Caldes de Montbui l'Àrea d'Acció
Social de l'Ajuntament; inclou tota una sèrie d'actuacions que es realitzen
a les llars de les persones usuàries amb l'objectiu de proporcionar atenció
personal, ajuda en les tasques de la llar i suport social a persones grans
amb manca d'autonomia i problemàtiques que els impedeixen fer les
activitats habituals de la vida quotidiana.

Per a dur a terme aquest servei és necessària la feina de l'auxiliar d'atenció
domiciliària, que s'encarrega de fer l'atenció preventiva i assistencial; des
de les tasques relacionades amb l�atenció directa de la persona usuària com
ara l�ajuda en la higiene corporal, l�ajuda psicomotriu, el control de
l�alimentació i el control de la medicació fins a les tasques d�atenció del
domicili, entre les quals  hi ha l�ordre i el manteniment de la neteja de la
llar, la preparació d�aliments i la compra (o l'acompanyament per fer aquesta
activitat).

El Departament d'Acció Social compta amb tres treballadores socials les
quals, des de les oficines de l'Ajuntament, atenen i gestionen les sol.licituds
i valoren cada cas en funció de la situació mèdica, social i econòmica; i
coordinen l'actuació dels i les professionals qualificades de la Fundació
Santa Susanna, prestadora del servei en els domicilis.

El Servei d�Atenció Domiciliària es dirigeix bàsicament a persones grans
amb manca d'autonomia personal i amb, dificultats de mobilitat, que viuen
soles o tenen problemàtiques familiars especials. A Caldes actualment hi
ha 52 persones usuàries del SAD.

La persona interessada o qui la representa ha de fer la demanda del servei
a la treballadora social dels Serveis Socials de l�Ajuntament, que els informarà
del servei i dels tràmits a seguir, així com de la documentació a aportar
per fer l�estudi de la demanda. Aquesta sol.licitud s�ha d�acompanyar dels
documents requerits que acreditin la situació familiar, econòmica i social
de la persona usuària per establir els barems i fer la valoració i l'adjudicació
del servei. Un cop sigui admesa la sol.licitud, les treballadores socials
concertaran una entrevista i si cal una visita al domicili de la persona
potencialment usuària del SAD, per tal de verificar-ne les circumstàncies
socials i familiars, així com per elaborar un pla de treball, si s�escau.

www.caldesdemontbui.cat

editorial

Alguns líders polítics i
algunes administracions
han decretat la fi de la crisi.
A mi em sembla prematur,
sobretot tenint en compte
les encara insostenibles
taxes d�atur i de pobresa i
l�enorme problemàtica
social que se�n deriva, així

com l�elevat endeutament d�algunes administracions. Tanmateix
sembla que estem en un punt d�inflexió cap a una nova realitat,
encara precària, amb la qual haurem de conviure un temps.
Una realitat de transició, on s�haurà aturat la gran destrucció
de feina i d�activitat econòmica, però marcada encara per la
precarietat, la incertesa i les ferides socials de la crisi.

Els ajuntaments haurem de jugar un paper important en aquesta
transició cap a una economia més sòlida i més humana. El que
hem estat fent des del nostre Ajuntament en els àmbits
d�ocupació, formació i emprenedoria em sembla la prova més
directa de la utilitat de la feina de les administracions locals
quan aquesta es fa ben feta. Sense el que hem fet, estic
convençut que la situació hagués estat encara pitjor. I què hem
fet? Per exemple, aquesta legislatura hem dedicat més d�un
milió d�euros a plans d�ocupació, formació ocupacional, suport
al teixit empresarial i emprenedoria. Des de La Piqueta, el nou
equipament de desenvolupament econòmic local, hem impulsat
desenes d�accions de formació i 15 plans d�ocupació, hem
gestionat un nombre creixent d�ofertes de treball i hem fomentat
la gestació de petits projectes empresarials. Ens hem aliat amb
el Consorci del Moianès o amb l�Ajuntament de Sentmenat per
dur a terme accions conjuntes per a la formació i l�ocupació.
Hem constituït, conjuntament amb 6 municipis vallesans més,
l�associació Eix de la Riera de Caldes amb l�objectiu d�unir
esforços per aprofitar tots els actius industrials deÊla zona.
Estem fent esforços per dissenyar nous programes de formació
ocupacional més adaptats a les necessitats del territori. O hem
posat en funcionament el Centre d'Iniciatives Empresarials, que
compta hores d�ara amb tretze empreses allotjades.

I pels propers anys, què podem fer des de Caldes per dotar la
nostra economia de bases més sòlides? Com aprofitem els
nostres actius per generar creixement durador i evitar noves
sotragades en forma de crisi? Quin futur volem per la formació
de joves i adults, pels nostres serveis i pel nostre model territorial?
Aquesta reflexió ha de ser compartida, i els seus resultats,
apropiats per quanta més gent millor. Per això proposem, en
els propers mesos i en el marc del Pla Estratègic Horitzó 2025,
debatre com volem que sigui el nostre poble després de la
tempesta.

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

Després de la tempesta El Servei d'Atenció Domiciliària SAD

CV2

serveis municipals en portada

Recuperació del Pont Romànic

SAD
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Departament d'Acció Social de
l'Ajuntament

Pl. de la Font del Lleó, 11.-1a planta
Telèfon: 938655420

Cal concretar hora prèviament
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El pont nou de les Cremades pren forma
L�Ajuntament va iniciar el passat mes de març la construcció d'un pont nou sobre la riera de
Caldes, el pont de les Cremades, uns 25 m aigües amunt del pont vell, el pont Romànic.
El nou pont, paral.lel a l�antic (comença al carrer Major després de l'aparcament de l�Escorxador
i acaba al carrer de la Torre Roja), tindrà quaranta metres de llargada i deu d�amplada, voreres
i dos carrils de circulació que milloraran molt la comunicació del nucli urbà amb la zona
esportiva de les Cremades i l'escola el Farell, així com la seguretat dels vianants i del trànsit.
L�obra té en compte la vessant estètica plantejant un pont senzill, integrat en l�entorn però
alhora d�aspecte modern, tot conservant la rellevància del paisatge de la riera de Caldes i del
vell pont Romànic. En la mateixa actuació s'arranjarà l'accés a l'aparcament públic de l'Escorxador
eixamplant les voreres en el tram del carrer Major entre el carrer de Vic i el pont nou.
Les obres acabaran a finals de setembre i es tindrà cura que tinguin el mínim impacte possible
en el trànsit.
El punt culminant de les obres va arribar el dia 10 de juny quan es va muntaruna macrogrua i es van instal.lar les dues bigues que aguanten
la plataforma del pont nou sobre la riera.

Per a més informació
dirigiu-vos al

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
SAD

estadísticament està per sota dels
4 m)...la data de construcció del
pont és controvertida.

Respondre la pregunta és el repte;
probablement l�ùnica manera
d�aclarir la incògnita sense dubtes
e x i g i r à  u n a  i n t e r v e n c i ó
arqueo lòg ica ,  mi t jançant
l�extracció d�una o diverses
mostres de morter intern no
contaminat i sotmetent les restes
orgàniques presents en el morter
a l�anàlisi del carboni 14.
El pont ja existia amb certesa a
començaments del segle XIII. Hi
ha referència documentada de
l'any 1226. S�entrava al recinte
emmurallat de Caldes pel portal
del Pont o del carrer del Pont,
portal ara desaparegut, i era una
de les entrades principals de la
vila medieval.

L�Ajuntament projecta recuperar
en els propers mesos el pont vell,
conegut com el pont �Romànic�,
element clau del patrimoni
cultural i paisatgístic de la vila,
protegit integralment pel Pla de
p ro tecc ió  de l  pa t r imon i
arquitectònic del centre històric.
Amb l'actual construcció del nou
pont de les Cremades a punt de
finalitzar, és adient recuperar i
retornar al seu estat medieval
l'antic pont Romànic, suprimint-
ne l�afegit vuitcentista, ben
desafortunat des del punt de vista
del respecte al patrimoni històric.
Així, properament es recuperarà
el pont Romànic com a element
d�interès patrimonial i exemple
d�enginyeria civil romànica, tot
afegint un nou actiu turístic a la
nostra vila. El pont restaurat es
convertirà en un destacat punt
d�inici, o d�acabament, del
recorregut del passeig de la Riera,
el nou recorregut de lleure i
patrimonial que ha anat emergint
per fases des de l�any 2010.
Caldes té una vinculació de primer
ordre amb el patrimoni històric i
en part en viu, raó per la qual la
intervenció pren tot el sentit; i
més tenint en compte i assegurant
que l�itinerari alternatiu que
oferirà el nou pont serà adaptat
plenament. La funcionalitat actual
resta totalment garantida i es
millorarà considerablement amb
el nou pont: majors amplades i
pendents i longituds iguals.

Reforma de l�entorn.
A més s�esponjarà l�espai: el pont
de les Cremades serà visible des
del pont de Can Rius i l'indret,
particularment l�espai entre els
dos ponts, millorarà substan-
cialment, ja que serà molt més ric
i interessant. S�adequarà també
l'entorn del pont recuperat,
construint murs de contenció a
les rampes amb un acabat similar
al dels timpans i/o murs existents.
El paviment de les rampes d�accés
serà idèntic al del pont Romànic
exceptuant-ne la impermeabilit-
zació. S�adequaran també els
serveis existents i l'enllumenat.

La intervenció.
Es demoliran els afegits superiors
que es van fer, de totxo massís i
formigó armat: el primer, l'any
1900 aproximadament, que canvià
força la rasant del pont tot
ampliant-lo a 4,6 m d'amplada, i
el segon el 1980 quan s�afegí al
damunt una llosa de formigó
perquè hi poguessin passar els
autobusos.
Es farà neteja general i repàs de
les superfícies, es reposaran els
c a r re u s  m a l m e s o s  i  e s
reconstruiran els timpans de la
riba dreta fins assolir la rasant
desitjada. Si se'n confirma
l'existència, es recuperarà l�arquet
de descàrrega ara cegat. També
caldrà reposar un nou paviment
incloent-hi una capa d�imperme-
abilització.

L�objecte de la intervenció és la recuperació del pont vell,
enderrocant els afegits de l'any 1900 i 1980, reformant els
accessos i millorant l�entorn.



obra de futur
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El passat dia 12 de juny, es va posar
en  func ionament  e l  nou
aparcament de la plaça de l'Àngel,
de 92 places, situat a la cantonada
de l'avinguda de Pi i Margall amb
el carrer de les Escoles Pies, davant
de la plaça de l�Àngel.
El nou aparcament ocupa 2.580
m2, on abans hi havia diferents
parcel.les en desús, en una situació
estratègica i central de la vila, al
costat del nucli antic i la principal
artèria comercial. Té dos nivells i
dos accessos per als vehicles al
carrer de les Escoles Pies. Els
vianants hi poden accedir des de
Pi i Margall, Escoles Pies i Sant
Climent.
O fe re i x  92  noves  p l ace s
d'estacionament: 86 per a cotxes,
de les quals 3 són reservades i
adaptades per a vehicles de
minusvàlids i 6 per a motocicletes.
Per tal de facilitar la rotació dels
vehicles i afavorir-ne la mobilitat,
l�aparcament és de zona blava, amb
limitació horària, d'1h 30 m dins
de l'horari restrictiu.
El nou aparcament donarà resposta
a les necessitats d'aquesta zona del
municipi i, juntament amb d'altres
que s'han obert recentment, dins
del Pla d'aparcaments del centre,
com el de la Farinera o el de la
Residència, soluciona en bona part
i a curt termini la problemàtica de
manca de places d'aparcament al
centre. La solució definitiva és, però,
l�aparcament de les Hortes, que es
començarà a construir a principis
de l'any que ve i que oferirà un
total de 250 places.

Nou aparcament
de la plaça de l'Àngel

El passat mes d'abril es va posar en
funcionament el nou aparcament
de la Residència, al carrer de Raval
Canyelles, davant de la Residència
Santa Susanna, on hi havia els
anomenats �corrals d�en Banús�.
Aquest nou pàrquing té caràcter
provisional fins que s'obri el nou
aparcament de les Hortes i dóna
servei a usuaris de la Residència,
del Tanatori i de l'Eix Comercial. La
seva capacitat és de 59 places de
vehicles: 50 cotxes, 7 motos i 2
places reservades per a vehicles de
minusvàlids; la modalitat és de zona
blava amb: limitació d'aparcament
d'1h 30 m dins de l'horari restrictiu,
per aconseguir la rotació dels
vehicles.
Quan estigui fet el nou pàrquing
de les Hortes, una part del terreny,
que pertany a la Residència,  es
de s t i na rà  a  un  p ro j e c t e
d'apartaments tutelats i l'altra part,
que pertany a l'Ajuntament,
formarà part del nou aparcament
de les Hortes, que serà soterrat i
enllaçarà amb l'actual aparcament
de la plaça de l'Església.
A més, cal destacar que l'obra del
carrer del Raval de Canyelles afegeix
valor a la zona ja que obre la vista
al paisatge de les hortes.

Aquest estiu començaran les obres
de rehabilitació com a espai de
lleure del safareig termal de Santa
Esperança,  actualment tancat al
públic, amb vistes als horts de la
Riera de Caldes, i situat a la Plaça
Pau Surell, al peu de l�església de
Santa Maria.
L�actuació es planteja com una
rehabil itació dels elements
arquitectònics tradicionals, amb les
adequacions necessàries per al nou
ús: el bany públic.
Un nou espai de gaudi de l�aigua
termal per a la ciutadania i que
formarà part de la nova façana de
la vila que mirarà a Les Hortes de
La Riera. Aquest espai serà la
primera infraestructura termal
pública de Caldes de Montbui.

Banys públics d�Aigua termal
L�aigua usada per al bany s�obtindrà
procedent directament del pou
termal ,  d 'unes  condic ions
higièniques controlades, sense
interferències externes i amb una
temperatura prevista d�escomesa
al safareig d�uns 60º.
El projecte preveu adequar una
zona de vestuari i una zona de
control; distingir dues zones
d�aigua; crear un solàrium-mirador
volat amb vistes a les hortes;
arranjar la coberta afegint un sostre
vegetal; posar un terra de fusta i
instal.lar un sistema de depuració
de l�aigua. A més s�arreglarà l�accés
des de la plaça de Pau Surell.
Està previst que l�explotació corri
a càrrec de l�empresa municipal de
serveis GMSSA.

Nou aparcament
de la Residència

Safareig termal de
Santa Esperança

L'ajuntament de Caldes ha posat en marxa en els darrers mesos
solucions a tres espais que, abandonats des de fa temps, es
podien considerar �forats urbanístics�.

La nova plaça del "forat de la vergonya"
El passat mes d�abril es va  presentar l'arranjament del solar que
hi ha al costat de la plaça de l'Onze de Setembre. Amb una
inversió molt petita i amb el consens dels propietaris s'ha
aconseguit una veritable solució de millora de l'entorn i l'espai
públic.

El solar s'ha convertit en una �plaça tova� pavimentada amb
sauló sobre sorra i argila compactades. La intervenció també
inclou una petita zona enjardinada rematada amb travesses de
fusta i la construcció d'un pipicà amb tanca exterior. Un aspecte
important a resoldre en la modificació de l'espai és el drenatge
de l'aigua de la pluja. Per això s'ha projectat un canal de formigó
de recollida d�aigua. Les obres d'arranjament han estat realitzades
pel personal de la Brigada de l'Ajuntament.

Pla d'aparcaments del centre
El govern municipal va assumir el compromís, independentment
del resultat de la consulta sobre  l�avinguda de Pi i Margall, de
treballar per donar resposta a la manca de places d�estacionament
a la zona centre. L'aparcament de la plaça de l'Àngel, juntament
amb el de la Residència,  recentment oberts, han aportat en el
termini de dos mesos, al centre de Caldes 150 noves places
d'aparcament.

L'actuació, en tots els casos, és fruit de la col.laboració entre
l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys, i de complexes
negociacions conduïdes per la regidoria d'Urbanisme des de
principis de la legislatura.

Generant nous espais públics

obra pública

Accessibilitat a la ruta patrimonial i turística del Passeig
de la Riera.
Després d�haver-se recuperat i urbanitzat la Plaça del Molí de
l�Esclop, completant les primeres fases de la ruta patrimonial i
turística del Passeig de la Riera, l'Ajuntament vol prolongar
l�actuació de consolidació i restauració de la muralla aigües
amunt, i arranjar el tram de passeig  que va de la Plaça del Molí
de l�Esclop fins el Pont de Can Rius i després  fins  el pont
�Romànic�.
Es crea la necessitat de facilitar l�accés a tots els ciutadans a
aquesta nova zona recentment remodelada. La connexió accessible
es realitzarà amb un ascensor de mides adaptades, que resoldrà
el desnivell entre la rasant del pont de Can Rius i el nou tram
urbanitzat del Passeig de la Riera.

L�objectiu global és crear un espai singular, accessible a
tothom, a partir d�un recorregut perfectament lligat amb
la trama urbana peatonal existent, que integri l�espai
fluvial de la Riera al poble.
L'actuació es completarà els propers mesos amb la instal.lació
de l'ascensor solucionant l�accés al Passeig de la Riera des de
l�antic balneari de Can Rius i amb la urbanització del tram restant
des del pont de Can Rius fins a la Plaça del Molí de l�Esclop.
Des del Pont Romànic una escala conduirà a un camí pavimentat
al costat de la muralla de la ciutat; el camí passarà per sota de
L'Espai Can Rius fins al Pont de Can Rius. Aquest tram s'està
rehabilitant actualment i encara no es accessible públicament.
A partir d�aquí i fins a la plaça del Molí s'arriba al passatge de
la porta de Santa Susanna, en el qual es combina la continuïtat
del camí al costat de la Riera i la comunicació amb la trama
urbana del municipi.
Projecte �Treball als barris�
Des de començaments d'any i amb una durada de 6 mesos, cinc
persones del municipi inscrites al Servei d'Ocupació van poder
ser contractades per l'ajuntament, mitjançant el Projecte �Treball
als barris�, per realitzar feines de consolidació i restauració de
la muralla medieval, i de recuperació del passeig de la Riera (en
el tram comprès entre el Molí de l'Esclop i el carrer del Pont) i
per a la millora de l'accés i de la mobilitat de les persones en
aquest àmbit.

L'Ascensor del Molí de l'Esclop



agenda

Aquesta espectacular posada en escena de la llegenda sobre
l�aigua termal és una de les cites més preuades dins el calendari
de festes de Caldes de Montbui.

El dia dotze de juliol a les dotze de la nit, a l�hora de les bruixes,
s�alternaran sis danses de foc i tres d�aigua acompanyades d�una
orquestra de músics que toquen en directe la música de
l�Escaldàrium. En les danses de foc la gent balla i salta sota les
espurnes dels diables; en les d�aigua, ballen sota el raig de potents
mànegues. Combinant música original, amb pirotècnia i aigua,
el Ball de Diables explica com el foc de l�infern va convertir en
termal l�aigua que descansa a les profunditats del sòl calderí.

Cada dansa simbolitza una part de la llegenda de l�Escaldàrium,
i entre totes expliquen el misteriós origen de l�aigua termal de
Caldes. Les danses es poden gaudir des de fora, però millor és
participar-hi activament, sobretot les danses d�aigua, on el públic
adquireix el protagonisme principal saltant sota l�aigua.

El divendres anterior, a la tarda, i durant tot el dissabte es faran
un munt d'activitats familiars que conduiran, a les dotze de la
nit, a la festa de l'Escaldàrium i culminaran amb el concert que
oferirà el grup  Lax'n'Busto. (Veure l'Agenda de la pàg. següent)

Per dinamitzar i viralitzar la festa a la xarxa s'ha organitzat per
part de l'Oficina de Turisme i el Balneari termes Victòria una
trobada d'instagramers i un concurs de fotografia. El dissabte a
les 18 h es farà un recorregut fotogràfic pels punts d'interès
més singulars del nucli antic, espais amb activitats culturals i de
l'Escaldàrium.  Els guanyadors gaudiran de premis consistents
en tècniques termals i lots de productes típics.

Per a més informació:

www.escaldarium.com

www.visiteucaldes.cat
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Escaldàrium
Festa del Foc i de l'Aigua

La Promoció turística de Caldes
compta amb una nova eina, dins
de la política d�implantació de les
noves tecnologies i l'aprofitament
dels nous mitjans de comunicació,
que serveix a l �estratègia,
impulsada per l'equip de govern,
de posicionar Caldes com a marca
turística de qualitat, divulgar
l�atractiu de la vila i atraure nous
visitants. Concretament es tracta
d�una aplicació per a dispositius
mòbils, anomenada appCaldes,
disponible en sistema operatiu
Android i també pels dispositius
d�Apple (iOs).

AppCaldes: la nova aplicació
de turisme de Caldes, per a mòbils i tauletes

El llançament de l�aplicació cal
situar-lo en el context del
desenvolupament, en els darrers
tres anys, de noves eines digitals
de promoció com ara les webs
�visiteucaldes.cat� i la web de Sant
Sebastià de Montmajor, els vídeos
promocionals, els plafons amb
codi  B id i  que  permeten
d e s c a r r e g a r  c o n t i n g u t s
informatius en cinc idiomes en
els principals punts d�interès
turístic i patrimonial del municipi,
o les campanyes a les xarxes
socials i en col.laboració amb
bloggers influents.

El Web recull tota la informació
d�interès per als visitants sobre els
atractius i els serveis turístics de
la pedania de Sant Sebastià de
Montmajor. El seu disseny és
coherent amb l�estil i la identitat
visual del portal de turisme de
Caldes: �visiteucaldes.cat� amb el
que està perfectament connectat
i enllaçat. A més, permet la
integració de continguts multimèdia
com els vídeos promocionals i la
viralitat a través de les Xarxes Socials.
S�ha volgut destacar sis elements
que centren l�atractiu turístic de
la pedania: El poble, la seva història
(Se�n té constància documental
des del 1065 i es considera

Nova pàgina web de Sant Sebastià de Montmajor
http://www.santsebastia.cat

l�exemple de sagrera medieval més
ben conservat del país), l'Església
romànica ( la bellíssima església
de Sant Sebastià del segle XI
perfectament conservada) i les
pintures al fresc de Vila Arrufat
que conté, el seu entorn i el
senderisme,  Per conèixer els
camins de l�entorn de Sant
Sebastià, cap al Farell, Gallifa, per
fer a peu, en bicicleta o en vehicles
a motor. Des de cada racó del
llogarret es poden seguir els
camins cap als cims propers,
travessant camps, boscos, valls i
fonts delicioses.
A més, el web anirà descobrint al
visitant els esdeveniments més
destacats de la pedania.

Projeccions a la fresca:
Annapurna Round Trek.
Presentat per Gerard i Elisenda
Cortès Saladelafont
Divendres 25 de juliol a les 22 h
Lloc: al jardí del TOC
Organitza: CECMO

Torneig de Futbol Sala 24 hores
Dies 25 i 26 de juliol de les 21 h
del día 25 fins les 21 h del dia 26
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
del Bugarai
Organitza: Associació Cultural
Esportiva Amèrica Unida

Festa del Barri de Can Valls
Dies 26 i 27 de juliol
Lloc: Can Valls
Organitza: AV Veïns i Amics Can Valls

Festa del Barri de USE El Farell
Dies 26 i 27 de juliol
Lloc: Barri de USE El Farell
Organitza: AV USE El Farell

III Festa Escaldada. Torneig de
futbol, dinar popular, jocs i
tallers per a la canalla, taller
de samarretes, La platgeta de
Caldes, Masterclass de Batuka,
gimcana adulta, concerts,
música popular i DJ.
Dissabte 26 de juliol durant tot el dia
Lloc: Parc de l'Estació
Organitza: Castellers de Caldes de
Montbui

Campanya de donació de sang.
Dissabte 26 de juliol
Lloc: Unitat mòbil davant el Parc
de l'Estació
Organització: Associació de
Donants de Sang del Vallès
Oriental

Projeccions a la fresca:
Encordades, del director Gerard
Montero
Divendres 1 d'agost a les 22 h.
Lloc: al jardí del TOC
Organitza: CECMO

Festa del Barri de la Font dels
Enamorats
Dies 29, 30 i 31 d'agost
Lloc: Font dels Enamorats
Organitza: AV Font dels Enamorats

21,30 h. Sopar popular
Lloc: Plaça de Can Rius
(Els restaurants Àgora, Na Madrona,
Termes Victòria, i El Centre també
realitzaran menús tematitzats en
la festa als seus locals)

00,00 h. Escaldàrium,
la festa del foc i de l'aigua
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Organitza: Ball de Diables de
Caldes

1,30 h. Festa Post Escaldàrium.
Concert de Lax'n Busto -
gira Essentials DJ
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: FMA, Associació Amèrica
unida, JERC, Ball de Diables i
Ajuntament de Caldes de Montbui

AGENDA CALDEJA'T

Diada castellera de la Bolera
amb Nyerros de la Plana i
Castellers de Solsona. Cercavila
des de l'estació d'autobusos
fins a la plaça de Moreu.
Diumenge 13 de juliol a les 17,30 h
Lloc: Plaça Moreu
Organitza: Castellers de Caldes

Concert de música barroca
amb l'orquestra Acadèmia
1750
Dijous 17 de juliol a les 20 h
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Venda anticipada d'entrades a
Thermalia
Preu: 3�

Projeccions a la fresca:
Ascensió al Marmolejo, el sis
mil més austral (6.108).
Presentat per Mar Unzueta i
Pau Carnicero.
Divendres 18 de juliol a les 20 h.
Lloc: al jardí del TOC
Organitza: CECMO

Festa del Barri Els Saulons
Dies 18, 19 i 20 de juliol
Lloc: Barri Els Saulons
Organitza: AV Els Saulons

Festa del Barri del Casc Antic
Dissabte 19 de juliol
Lloc: Barri Casc Antic
Organitza: AV Casc Antic

Concert amb Alquimia (Pop-Rock)
Divendres 25 de juliol a les 20,30 h
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista

12 h. Escumàrium
Lloc: Plaça 11 de setembre
Organitza: Ass. Bombers Voluntaris
de Caldes de Montbui
Recomanació: Tots els nens
haurien de portar xancletes
cordades i ulleres aquàtiques

14 h. Dinar d'entrepans
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Organitza: A.E. El Pasqualet, Grup
Els Pioners

18 h. Manualitats i tallers de
màscares i titelles i d'estels
Lloc: Aparcament del Sindicat.
Plaça de l'Església
Organitza: C.A. Taunnustein i A.E.
El Pasqualet i ANC Caldes de
Montbui

18 h. La cultura amb
l'Escaldàrium
Lloc: Aparcament del Sindicat.
Plaça de l'Església
·Llegenda de l'Escaldàrium a
càrrec de Xavi Moreno
·Ballada de Gegants i
Capgrossos a càrrec dels
Geganters de Caldes
·Invocació i Salt de les
Bruixes a càrrec de la companyia
Step by Step
·Castells de foc i aigua a
càrrec dels Castellers de Caldes
·Llegendes d'aigua i foc a
càrrec de Stage Escola d'arts
Escèniques
·Foc i Esbart a càrrec de l'Esbart
Dansaire de Caldes
·Sardanes Termals a càrrec de
l'Agrupació Sardanista Calderina
·Bastons, Foc i Aigua a càrrec
dels Bastoners de Caldes

18,30 h. Trobada instagramers
Recorregut fotogràfic
Organitza: Balneari Termes
Victòria i Oficina de Turisme
Més informació a
www.visiteucaldes.cat

20 h. Cercavila
Recorregut: Plaça de l'Església,
Asensi vega, Major, Pont, Plaça
can Rius
Organitza: Entitats col.laboradores
Escaldàrium
20,30 h. Cant Coral a càrrec de
Coral Guisla i Cor d'Homes de
Manlleu
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral Guisla

AGENDA ESCALDÀRIUM

Divendres 11 de juliol
De 17 a 22 h. IV Jornada
d'activitats dirigides al Carrer
17:00-18:00 Exhibició de Karate
18:00-19:00 Ciclo Petits
19:00-20:00 Step
19:00-20:00 Pilates
20:00-22:00 Ciclo Grans
Lloc: Plaça Catalunya i carrer
Gregori Montserrat
Organitza: Club Natació Caldes
Més informació:
http://www.cncaldes.com

21 h. Judici i Execució
de les Bruixes
Lloc: Les Hortes (visible des de la
Pl. Pau Surell). Recorregut: Pl. Pau
Surell, Roma, Forn, Agulló,
Corredossos fins Presó.
Organitza: Ball de Diables

21,30 h. Correfoc Infantil
Lloc: La Presó. Recorregut:
La Presó, Bellit, Pl. Lleó
Organitza: Ball de Diables. Colla
Infantil

22 h. Sardanes a la fresca:
Audició de sardanes i ballada
popular amb la cobla Vila
d'Olesa, coca i cava
Lloc: Plaça de l'Església
Organitza: Agrupació Sardanista
Calderina

22 h. La Gimcana de
l�Escaldàrium
Lloc: Pl. Font del Lleó
Organitza: La Guspira

22 h. Música a la fresca
Lloc: Pl. 11 de setembre
Organitza: Tot Música
Ensenyament, E.M.M. Joan Valls,
Escola Pia i Ball de Diables

Dissabte 12 de juliol

De 10 a 21 h. Mercat ecològic
Lloc: Plaça 11 de setembre i Carrer Forn
Organitza: AAVV Casc Antic

10 h. Taller de Chi Kung
Lloc: Pl. Onze de Setembre
Organitza: Associació Cultural
Aikido Sakaki de aqui de Caldes

11 h. Dansa & Escaldàrium
Lloc: Plaça 11 de setembre
Organitza: Escola de dansa Step
by Step i CN Caldes

Codis QR: Descarrega't l'app / Android / iOs

oci i turisme



+notícies

Es tracta d�uns itineraris
flexibles i de traçat senzill
q u e  p e r m e t e n  e l
desplaçament a peu dels
nens i nenes a l�escola,
dissenyats a partir dels
recorreguts fets per la
majoria dels escolars. El
camí escolar és una
iniciativa per recuperar
l�espai públic per la relació
i la convivència. I una
manera innovadora i
participativa d�entendre
l �educació per a la
mobilitat.

S�han identificat els punts crítics a nivell urbanístic: la qualitat
de la senyalització, l�estat de les voreres pel que fa a la mobilitat
i la perillositat de cruïlles i s�han elaborat solucions per a cada
un d�aquests punts crítics.
S'ha senyalitzat els itineraris dels camins escolars mitjançant
unes petjades a terra, el disseny de les quals va ser escollit pel
Consell d'Infants, a 80 cm una de l'altra. Aquests camins
garanteixen als nens i nenes que hi poden transitar per anar
a l'escola sense l'existència de barreres arquitectòniques i amb
els passos de vianants ben senyalitzats.
Ajuntament i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil van
signar un conveni de col.laboració per desenvolupar el Programa
de Voluntariat dels Camins Escolars.

Són unes obres
l l a r g a m e n t
e s p e r a d e s  i
r e i v i n d i c a d e s

Des dels seus inicis
el 2006 l'Escola El
Calderí, al barri del

Bugarai, ha estat funcionant provisionalment en mòduls
prefabricats. Aquest estiu, i després d'haver-se demanat a la
Generalitat intensament tant des de la comunitat educativa
com des de l'Ajuntament, han començat finalment les obres de
l'edifici permanent de l'Escola El Calderí.
Després d'aconseguir que els pressupostos de la Generalitat
d'enguany incloguessin una partida específica per a la construcció
d'El Calderí, aquest mes d�abril, el Departament d�Ensenyament
va presentar el projecte final del nou edifici davant l�Ajuntament
i la comunitat d�aprenentatge del Calderí. Està previst que les
classes es comencin a impartir al nou edifici el curs 2015-16.

Comencen les obres d'El Calderí

El  pro jecte
animava els
j o v e s  d e
Caldes, a partir
dels 14 anys, a
fe r  a r r iba r
p r o p o s t e s
d�activitats en
e l s  àmb i t s
d�actuació del
Pla Jove, amb

un cost màxim de 600�. Un cop proposades havien de defensar-
les davant l�Assemblea Jove,  oberta a tothom. Si obtenien el suport
de l�assemblea les podrien dur a terme.

L'assemblea oberta es va celebrar el 16 de juny, s'hi van exposar 9
propostes d'activitats, es van debatre en grup i es van votar
col.lectivament i individual. Les propostes més votades van ser per
aquest ordre: Exhibició d'Skate, Banc del Temps, Taller de rol, Toc-
terrorífic, Reforç d'anglès i conversa , Torneig de futbol, Taller
d'Slackline, Cursa de bicis en circuit i Comparsa de carnaval.

L�objectiu és empoderar els joves del municipi mitjançant les
propostes, la votació i la posterior realització de les seves pròpies
activitats, de forma participativa i en el marc de la comunitat.  En
el programa hi han donat suport els educadors de carrer i la
dinamitzadora juvenil. La regidoria de Joventut destinarà finalment
la quantitat de 3.100� a les diverses propostes i projectes presentats
al Nervi Jove.

Els Camins Escolars L'Escola d'Adults Roure Gros

Nervi Jove

L�Escola d�Adults de Caldes de Montbui, ubicada a Les Cases dels
Mestres, ha aconseguit aquest curs 13/14 l'autorització del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat per atorgar la
titulació oficial en Formació Instrumental. Per als alumnes que es
presentin a les proves d�accés als Cicles Formatius de Grau Mitja,
l�avaluació de l�escola els suposarà un 40% de la nota de la prova.

Aquest curs passat es va convocar un concurs per triar un nom a
l'escola. I perquè els calderins se sentin vinculats amb aquest
equipament educatiu municipal, la tria del nom ha estat el resultat
d�un procés participatiu obert a tota la ciutadania.

Es van rebre 184 propostes de nom, de les quals en la jornada de
Sant Jordi, es van votar cinc finalistes: La Canaleta, La Font del
Lleó, La Torre Roja, Les Termes (Romanes) i El Roure Gros. El nom
escollit per la ciutadania, amb el 28% dels vots va ser El Roure
Gros i per tant, el Centre de Formació d�Adults de Caldes de Montbui
s'anomenarà Escola d�Adults Roure Gros.

Podeu consultar al web de l�Ajuntament la oferta formativa de
l�Escola d�Adults per al curs 2014-2015. Informació al telèfon 93
115 10 66 i a Les Cases dels Mestres.

Amb el títol,  �1714. L�assalt de la Bretxa. La guerra de successió
a Caldes de Montbui� l�exposició narrava, a partir d�una selecció
de textos i gravats, la guerra de successió a Caldes de Montbui,
començant el relat pels fets del 14 de gener de 1714, quan les
tropes de Felip V van assaltar i cremar la vila. La població de
Caldes pertany al conjunt de pobles anomenats �viles socarrades�.

L'exposició, oberta fins el dia 29 de juny, ha rebut més de quatre
mil visitants i s�hi han programat vint visites guiades.

El diumenge 9 de març es va inaugurar oficialment l'exposició
amb la presència del Conseller de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya Francesc Homs i el Comissari de la Commemoració
del Tricentenari Miquel Calçada. La Coronela, el grup que recrea
la milícia civil que va defensar Barcelona del setge, va acompanyar
a la comitiva durant el seu recorregut pels carrers de Caldes.

A més, coincidint amb la celebració del Mercat de l�Olla i la
Caldera, els dies 15 i 16 de març, el Museu Thermàlia celebrà
jornades de portes obertes, animades per la recreació històrica
a càrrec dels Miquelets i els Hússars de Moià, a la Plaça de la
Font del Lleó, d�un campament austriacista que donava la
benvinguda als visitants de l�exposició.

Thermalia edita el llibre
catàleg de l'exposició del
Tricentenari

En la diada de Sant Jordi es va
presentar el llibre catàleg de
l'exposició commemorativa del
Tricentenari: "1714. L'assalt de la
Bretxa. La Guerra de successió a
Caldes de Montbui"

El llibre, elaborat per Gustau Erill, recull i amplia els textos i
reprodueix els dibuixos i gravats de la col.lecció de Pere Julià que
es poden veure a l'exposició. S'ha fet una primera edició de 550
exemplars que es poden adquirir a Thermalia i a les llibreries de
Caldes, al preu de 10 euros.
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Exposició commemorativa
del Tricentenari

cultura

L� Arxiu Municipal amb la
col.laboració de la Comissió de
Patrimoni del Consell Municipal
de la Cultura, ha engegat un
projecte per preservar la memòria
a través de la gravació d�entrevistes
a les persones grans de Caldes que
han volgut compartir les seves
vivències i records amb tothom.
Aquest projecte vol preservar el
record tant del dia a dia com dels
fets més rellevants de la Caldes
del S.XX en veu i imatge dels seus
protagonistes.
Durant diverses setmanes es van
dur a terme les gravacions de les
entrevistes del projecte de la
memòria oral a les Cases dels

Caldes vol preservar la memòria
dels protagonistes del SXX

Mestres. Tanmateix, l'Ajuntament
de Caldes de Montbui ha convocat
una beca de recerca històrica per
tal de comissariar una exposició
a Thermalia, Museu de Caldes de
Montbui, basada en el projecte de
memòria oral que realitza l'Arxiu
Municipal per donar a conèixer la
història local.
La beca s'atorga per fer la recerca
històrica i la funció de comissari
d'una exposició sobre la Pedrera i
la producció de llambordes a
Caldes de Montbui, enfocat des
dels testimonis orals recollits al
projecte de recuperació de la
memòria oral de l'Arxiu Municipal
i altres fonts documentals.

El proper 19 de setembre se
celebrarà a Caldes l�esdeveniment
bianual que reconeix els mèrits
esportius de persones i entitats de
la vila, la Nit de l�Esport.

La ciutadania pot fer propostes
sobre esportistes i entitats
esportives que han assolit fites i
mèrits durant els anys 2014 i 2015
que els facin mereixedors del
reconeixement. Només cal omplir
i lliurar un formulari que trobareu
al web de l'Ajuntament o a l�Oficina
d�Atenció a la Ciutadania fins el
15 de juliol. Del 23 de juliol al 12

de setembre es podrà votar entre
les candidatures proposades a
través del portal web Consensus.
A més del Guardó al millor
esportista per votació popular, en
l�acte de celebració de l�esport
calderí, tant la Comissió de la Nit
de l �Esport ,  formada per
periodistes esportius i per
membres de l�Ajuntament, com
les entitats esportives calderines
concediran els seus reconeixe-
ments en diverses categories.
Més informació al web municipal
www.caldesdemontbui.cat

La V edició de la Nit de l'Esport:
Reconeixement dels èxits de l'esport Calderí
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els grups municipals opinenpolítica municipal

Manifest
de Sant Jordi

Manifest dels electes locals de Caldes de Montbui a favor
del dret a decidir del poble de Catalunya i en suport a la
consulta del 9 de novembre

L'Ajuntament de Caldes de Montbui va celebrar, el vespre de la
diada de Sant Jordi, un acte institucional de signatura del manifest
a favor de l�exercici del dret a decidir i en suport a la consulta
del dia 9 de novembre, al qual s'hi va convidar a adherir-se als
antics membres electes de la Corporació (ex alcaldes i ex regidors).

A la signatura s'hi van sumar quaranta nou electes del període
democràtic, de diferents etapes històriques. i grups polítics;
destacant la presència de l'ex alcaldessa Montserrat Domènech
(PSC), els ex alcaldes Manel Garcia (ERC) i Josep Maria Bonora
(CIU) i l'alcalde actual Jordi Solé (ERC).

L'acte, d'un alt contingut simbòlic, institucional i històric es va
celebrar a la Sala de Plens de l'ajuntament, plena de gom a gom.
Hi van assistir per fer la signatura, ex regidors membres del
consistori de Caldes des de l'any 1979 fins l'actualitat.

�Avui, Diada de Sant Jordi de 2014, conscients dels moments
històrics que estem vivint com a país, i en tant que càrrecs
electes locals que som o hem estat del nostre poble, els sota
signants volem manifestar el nostre ple compromís amb el
procés que ens ha de conduir a exercir el dret a decidir el futur
polític del nostre país i, en conseqüència, amb la consulta
prevista pel proper 9 de novembre.
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per
l�Ajuntament de Caldes de Montbui a través del seu Ple municipal,
deriva del nostre compromís amb els valors democràtics, de la
nostra convicció que en democràcia és la voluntat popular la
que configura les lleis i les normes, que aquestes no poden mai
coaccionar l�exercici democràtic, i de la constatació que una
clara majoria de la ciutadania de Catalunya reclama poder
decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur polític
del país�.

(Inici del Manifest de Sant Jordi.
Caldes de Montbui, 23 d'abril de 2014)

El nou pont: Un altre dèficit solucionat
Ja el tenim aquí! Ben a prop d�on fa anys, molts anys, es va construir el pont romànic per creuar la riera de Caldes,
ja hi podem veure l'estructura del nou pont, adaptat als nous temps i als nous usos, que permetrà un accés més fàcil
i, sobretot, més segur, a la zona esportiva de Les Cremades i a l�Escola el Farell. El nou pont era una necessitat
inajornable per tres motius; per millorar la seguretat, per millorar la mobilitat, i per poder encarar la recuperació del
pont romànic. El nou pont permet a la vegada ampliar a doble carril l'accés de vehicles, millorar el pas de vianants
i eliminar unes corbes de traçat molt tancat que dificulten el pas, per exemple, dels autobusos escolars. Dins de la
mateixa actuació, cal destacar també que s'eixampla la part de baix del carrer Major per a fer-hi voreres fins ara
inexistents. I tot això amb un cost molt raonable perquè, de nou, el Govern Municipal s�ha espavilat per finançar
aquesta actuació de manera gairebé exclusiva amb subvencions. Però n�hi haurà més: seguint amb l'aposta estratègica
que com a Govern municipal estem fent per posar en valor el patrimoni històric de Caldes, el nou pont permetrà la
restauració, en els propers mesos, del pont romànic, ara amagat sota una capa d'asfalt i una estructura sobreposada,
fent així compatible la modernitat i funcionalitat que requereix l�actualitat amb la conservació i restauració del
patrimoni històric que hem rebut de les generacions que ens han precedit.

Grup Municipal ERC

Llibertat democràtica
Des del grup municipal del PPC de Caldes de Montbui, volem denunciar i condemnar els actes vandàlics que els
darrers dies s� han anat produint en diferents indrets de la nostra  les pintades que van aparèixer el passat dia 20
de maig en un parc públic de Granollers, amenaçant de mort els regidors del PPC de la ciutat. Sota cap concepte el
PPC de Caldes està en contra de la llibertat d�expressió, però són inacceptables e inadmissibles aquests tipus d�atacs,
siguin els que siguin, i més contra persones que defensen la convivència democràtica Entenem que donada la
magnitud de la situació, les administracions haurien de prendre mesures, per tal de no perdre els nostres drets ni
ésser jutjats, per tenir uns pensaments polítics diferents entre els uns i els altres.

Grup Municipal PPC

Ara, un pàrquing de 3 milions d'�: un déjà vu del cas Pi i Margall
Ens preguntem sobre la idoneïtat de destinar (o malbaratar) 3 milions d�euros en un aparcament (sí, ho heu llegit
bé, 3 milions d�euros,). En primer lloc, ens preguntem si existeix algun estudi de mobilitat recent que demostri el
dèficit de places d�aparcament al centre del poble després de les darreres habilitacions de zones d�aparcament. En
cas que aquest estudi hi sigui, ens agradaria veure�l i analitzar-ne les conclusions. O és que invertirem 3 milions
d�euros sense un informe rigorós que demostri la urgència d�aquesta inversió? I en segon lloc, cal destinar 1,4 milions
d�euros dels contribuents (és a dir, dels nostres impostos) a aquest pàrquing, quan hi hauria altres projectes més
productius o que podrien afavorir la generació de llocs de treball a Caldes?
Ja sabem que queda menys d�un any per a les eleccions municipals, però creu el govern municipal responsable
prioritzar un projecte així i dedicar aquesta quantitat de diners donat l�escenari social actual? I sense estar-ne segurs
de la seva necessitat real? Des de CiU, com a mínim, creiem que caldria un debat més a fons i en base a un informe
tècnic sobre la taula. Tirar pel dret a corre-cuita pot convertir-se en un nou error, i no voldríem que fos un déjà vu
del cas Pi i Margall.

Grup Municipal Convergència i Unió

Esperant l'actuació
En el ple de novembre de 2013, el grup municipal socialista varem presentar una moció, demanant la urbanització
dels accessos a l�Escola Montbui, obra que inclou el carrer Pau Casal i annexos com l�aparcament del centre educatiu.
La moció va rebre el recolzament de tots els grups polítics del consistori. Malgrat això, els pressupostos 2014 aprovats
inicialment en el Ple de desembre de 2013, no preveien cap partida pressupostària per a fer l'obra. El grup municipal
socialista varem presentar al.legació al pressupost municipal del 2014 demanant que s'hi inclogués la partida necessària
per a la realització de les obres. Aquest cop el vot en contra del grup d�ERC va evitar la incorporació d�aquesta partida
al pressupost, al.legant que ja es faria alguna cosa, o que no es podia fer, perquè anava vinculat al pla parcial de
Sant Salvador, arguments en tot cas contradictoris. Ha passat més de mig any des de l�aprovació de la moció per a
la urbanització de l�entorn de l�escola Montbui i no s�ha fet cap actuació. Mentrestant s�han d�anar gastant diners
en actuacions d�anivellar, de tapar forats i poca cosa més, que amb una mica de sort duren 15 dies, i que comporten
el malbaratament de recursos i que la zona no estigui mai bé, si bé el que caldria a l�espai, és una actuació definitiva.

Grup Municipal PSC - EPM

Horitzó 2025
Pla estratègic de Caldes de Montbui

Eix de la Riera de Caldes

Els municipis de Caldes de
Montbui, La Llagosta, Palau-solità
i Plegamans, Polinyà, Sentmenat
i Santa Perpètua de Mogoda van
constituir formalment el passat
dia10 de juny l' Associació de
Municipis de l'Eix de la Riera de
Caldes (AMERC).
L'entitat neix amb l�objectiu de
potenciar el desenvolupament
empresarial, la indústria i la creació
d�ocupació a les sis localitats.
L'eix de la riera de Caldes, a cavall
entre el Vallès Occidental i
Oriental, agrupa un total de
87.000 habitants, 42.000 llocs de
treball, i 32 polígons d�activitat
econòmica amb més de 3.000
empreses i més de 400 activitats
d'alta intensitat tecnològica.
La presència d' importants

empreses de transport i logística
i la ubicació a l'extrem sud de l'eix
de la Central Integrada de
Mercaderies (CIM) del Vallès i de
la projectada Central intermodal
de La Llagosta, completen una
estructura empresarial amb grans
potencialitats.
Els plens municipals de les sis
localitats han aprovat per
unanimitat els estatuts d'aquesta
associació que té com a finalitat
la protecció i la promoció dels
interessos comuns dels municipis
que en formen part i  e l
desenvo lupament  de  l e s
competències municipals del
territori.
La presidència serà rotatòria entre
els alcaldes i alcaldesses dels
municipis que formen l'entitat.

A partir del juliol l'Ajuntament de
Caldes treballarà en la realització
d'un Pla estratègic amb l'objectiu
d ' ana l i t za r  i  re f l e x i ona r
conjuntament sobre quin model
de poble volem pels propers anys
i proposar les línies mestres i les
actuacions necessàries per
aconseguir-ho.
L'elaboració i implementació del
Pla estratègic implicarà posar en
marxa processos de col.laboració
entre tots els actors polítics, socials
i econòmics del territori, amb un
plantejament participatiu. Aquest
plantejament permetrà escoltar
les veus dels ciutadans i els
diferents agents socials  i

econòmics, obrir diàlegs, compartir
objectius de poble i estimular la
cooperació en l'entorn municipal
i supramunicipal per enriquir la
presa de decisions polítiques.
El full de ruta de Caldes pels
propers anys s�elaborarà tenint en
compte la complexitat de la
societat actual i els nous escenaris
que s'entreveuen amb capacitat
per integrar de forma transversal
els reptes de futur en els àmbits
socials, econòmics, territorials i
medi ambientals.
Durant el mes de juliol es realitzarà
una enquesta telefònica a una
mostra de la població de Caldes
de Montbui.
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