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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

107.8FM

VALLÈS
ORIENTAL
TELEVISIÓ
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www.votv.cat http://votv.xiptv.cat/caldes-de-montbui

facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui

AULES D'ESTUDI DE L'ESPAI JOVE EL TOC
Dates: del 23 de desembre al 18 de gener

De dilluns a divendres, de 20.30 a 23.30 h (excepte 24 i 31 de desembre i 5 de gener)
Dissabtes de 17.00 a 23.30 h i diumenges d'11.00 a 13.30 h i de 17.00 a 23.30 h

Més informació: http://eltoc.caldesdemontbui.cat

CASAL DE NADAL CN CALDES
Dates: 24, 29, 30 i 31 de desembre. 2 i 5 de gener

Horari: de 9.00 h a 13.00 h
Lloc: Instal.lacions municipals Les Cremades- Piscina

Org : CN Caldes
Per a més informació i Preus : Secretaria del CN Caldes - 93 865 04 23 i www.cncaldes.cat

CASAL DE NADAL ESPAI L'OLLA
Dates: 24,29,30 i 31 de desembre. 2 i 5 de gener

Horari: de 9.00 h a 13.00 h
Lloc: Centre Cívic (c/ Buenos Aires, 18)

Org: L'Olla, espai de lleure educatiu
Per a més informació: http://espailolla.blogspot.com.es/

o lolla@esplailolla.cat, i al tel. 635 834 107 (Neus) 620 224 469 (Araceli)

VINE AJUDAR-NOS A CONSTRUIR UN ARBRE SOLIDARI!
Penja un desig de solidaritat, de pau, d'amor a l'arbre solidari.

Dates: del 29 de novembre al 7 de gener
Horari: 19.00 h

Lloc: Plaça de l'Església
Org.: Càritas Caldes

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES
 "No és per les joguines. La teva solidaritat, els seus drets.

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

Dates: 29 Novembre al 3 de gener
LLOC: LOCAL DE LA CREU ROJA (C/ D'ANSELM CLAVÉ 5 BIS) I ESTABLIMENTS COL.LABORADORS

Org.: CREU ROJA

DEL 7 AL 26 DE GENER DE 2015
Per Nadal un arbre diferent. Recollida d'arbres de Nadal

Si t'agrada fer arbre de Nadal, adorna alguna planta que tinguis ja a casa o al jardí o bé
prova de representar un arbre amb materials reciclats. Ara bé, si tries fer-lo com sempre,
pensa que l'Ajuntament torna a organitzar la campanya de recollida d'arbres de Nadal.

L'Ajuntament recull tots els arbres i els porta a la planta de compostatge
del Vallès Oriental perquè es puguin utilitzar d'adob.

Dates i llocs de recollida
Deixa el teu arbre sense guarniments nadalencs qualsevol dia de la setmana

i a qualsevol hora als llocs habilitats:
Pl. de la Salut, pl. 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.

Campanyes i Activitats de NadalCampanyes i Activitats de Nadal



Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

La Piqueta
c. del Doctor Delger, 5

08140 Caldes de Montbui
Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938627025
Correu electrònic:

lapiqueta@caldesdemontbui.cat

Horari:
De dilluns a divendres,

de 9 a 14 h

És l'espai on es concentren els diversos serveis que treballen per millorar
l'ocupabilitat de les persones de Caldes i per fomentar la competitivitat del
teixit productiu del municipi.

TREBALL www.caldesdemontbui.cat/ambits/treball/
Borsa de Treball Atenció a les persones que busquen feina i gestió d'ofertes
de treball. Intermediació laboral.
Agència de Col.locació Autoritzada pel Servei d'Ocupació de Catalunya(núm.
0900000170). borsatreball@caldesdemontbui.cat

SOC- Punt d�Autoservei Gestions del Servei d'Ocupació de Catalunya:
renovació de la demanda, certificats ...

Club de Feina Espai d'atenció personalitzada a les persones que cerquen
una nova ocupació, informació, assessorament, orientació professional i
consulta de recursos per a la recerca activa de feina. Horari: dilluns, dimecres
i divendres, de 10 a 14 h

Club de Feina +16 Espai destinat als joves, a partir dels 16 anys, interessats
a rebre informació, assessorament, suport  i orientació professional per accedir
al món laboral. Horari: dijous de 15.30 a 18 h. clubfeina@caldesdemontbui.cat

Formació Ocupacional Accions formatives destinades a millorar les
competències professionals necessàries per accedir a un mercat laboral
dinàmic i exigent. pfo@caldesdemontbui.cat

PROMOCIÓ ECONÒMICA
www.caldesdemontbui.cat/ambits/promocio-economica-i-empresa/
Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses
Sensibilització informació i assessorament en el procés de generació d'idees
empresarials i de creació d'empreses. Informacions d'interès empresarial.

Club de l'Emprenedor Informació, assessorament, materials i recursos
a l'abast de les persones emprenedores per desenvolupar la seva idea de
negoci.

REEMPRESA Acompanyament i suport especialitzat per facilitar el procés
de cessió d'una empresa en funcionament i viable, d'un/a empresari/a que
la vulgui cedir, a un nou emprenedor-empresari que vulgui continuar amb
l'activitat. serveiempresa@caldesdemontbui.cat

Comerç Informació sobre l'activitat comercial a Caldes de Montbui

Mercat no sedentari Informació sobre el mercat dels dimarts, funcionament,
emplaçament, articles a la venda.

Consum Derivacions a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Horts Domèstics Impuls i dinamització dels Horts Domèstics situats a la
Torre Marimon, a l'abast de la ciutadania.

editorial

La memòria del temps

Per comprendre què som
és bo fer una mirada
enrere i entendre d'on
venim. Perquè, d'alguna
manera i en part, som el
que han estat i el que han
fet els altres. Així, per

entendre perquè el nostre poble és el que és avui, i per projectar-
lo millor cap al futur, cal fer memòria dels temps passats i
difondre-la entre els qui fem el present. Aquest és l'objectiu
del magnífic documental "El caliu de la terra, la memòria del
temps", presentat durant la passada Festa Major en un emotiu
acte a la Sala de Plens de l'ajuntament. El documental intercala
imatges del Caldes de la primera meitat del segle passat amb
el testimoniatge actual dels qui varen viure aquella època. Tot
plegat ens transporta a uns temps ben diferents dels actuals
però que val la pena rescatar de l'oblit (cosa que persegueix
també la beca sobre memòria històrica que acabem d'atorgar).
Recuperar la memòria del temps és alhora un dels objectius de
la política de recuperació del patrimoni històric que hem estat
impulsant de manera particularment intensa els darrers anys
i que properament tindrà la seva continuïtat en la restauració
del Pont Romànic i l'acabament del passeig de la Riera. La
memòria de les persones, i la memòria de les pedres, són bons
fonaments sobre els quals edificar un futur col.lectiu més robust
i singular.

La memòria del futur

El documental se centra sobretot en explicar com i de què es
vivia al nostre poble quan no hi havia cotxes ni internet ni la
C-59. Quan la gent treballava més la terra però alhora teníem
fàbriques tèxtils amb centenars de treballadors. Quan teníem
8 balnearis, a la riera hi baixava més aigua i els gorgs estaven
plens. No serà possible -i segurament ni tan sols desitjable-
retornar a un model productiu anterior i superat per multitud
de factors. Però si volem un model de desenvolupament més
sostenible en tots els sentits, haurem de tenir en compte el
llegat de la nostra història, el gran potencial industrial i econòmic
de l'eix de la riera de Caldes i la importància d'una formació de
qualitat i adaptada al territori per relligar-ho tot. L'objectiu:
que tothom pugui viure dignament en una terra que, ara com
abans, desprèn molt de caliu.

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

Editorial La Piqueta, Desenvolupament Econòmic Local
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La ciutadania pot consultar el resultat de la fase de diagnosi
del projecte Horitzó 2025 a www.caldeshoritzo2025.cat

i participar en la fase de propostes de futur

Durant el mes d'octubre van tenir lloc els tres tallers de la fase
de diagnosi del Pla estratègic de Caldes de Montbui, Horitzó
2025. Pels tres espais de reflexió sobre les fortaleses i debilitats
del municipi van passar agents econòmics, socials, polítics i
tècnics amb l'interès comú de treballar en la millora de les
condicions de vida de la població calderina. Com a resultat de
les sessions ha sorgit un document que detecta un acurat nombre
de mancances i virtuts i gràcies al qual s'ha pogut concretar ja
la missió que perseguirà el projecte per a cada un dels quatre
àmbits d'actuació:
Demogràfic: Apostar per un equilibri demogràfic sostingut
basat en l�atracció i la retenció de persones joves i en edat
productiva (joves i parelles amb fills o en edat de tenir-ne)
potenciant, a la vegada, l�envelliment actiu de la gent gran del
poble, així com la seva implicació i contribució a la comunitat
i al teixit social.
Territorial: Apostar per la qualitat, la sostenibilitat i l�accessibilitat
de l�espai públic urbà i el parc d�habitatges del poble, així com
dels desplaçaments i comunicacions urbanes i interurbanes, tot
propiciant el model de desenvolupament territorial contingut i
sostenible previst al planejament urbanístic vigent.
Social: Convertir Caldes de Montbui en un referent de cohesió
social, inclusió i associacionisme aprofitant la seva potència i
apostant per la seva transversalitat, així com esdevenir un pol
d�atracció d�una Formació Professional especialitzada en sectors
de singularitat local fent una clara aposta per l�educació de
qualitat com a instrument d�inclusió social i laboral.
Econòmic-laboral: Seguir apostant per la diversificació econòmica
i l�equilibri dels sectors productius posant l�accent en la
modernització del turisme termal, la potenciació del turisme
natural i la promoció de la indústria i els serveis lligats a l�àmbit
agroalimentari i gastronòmic.

Un cop definides les missions, el projecte inicia la fase de recollida
de propostes per tal d'assolir els reptes que té Caldes de Montbui
per arribar a ser �el poble que volem�. Com en la fase de diagnosi,
el procés vol comptar amb les aportacions de ciutadania i personal
tècnic i polític de l'administració. És per això que es convocarà
a la població al taller de participació ciutadana de propostes que
es farà la segona quinzena de gener (si voleu rebre la convocatòria
us podeu adreçar a participacio@caldesdemontbui.cat).

L'Ajuntament agraeix a totes les persones que han participat
fins ara les hores dedicades i les aportacions fetes, imprescindibles
per a la consecució d'aquest projecte de futur per a la vila.

En el marc de la Festa Major,
l'Ajuntament va presentar el DVD
�Caldes de Montbui. El Caliu de la
Terra, la memòria del temps�.
Aquest documental és el fruit de
l'enregistrament de la memòria
històrica local de la gent més gran
del poble, així com de la
recuperació de documents i
fotografies per part d'aquestes
mateixes persones i entitats del
municipi.
El projecte ha estat coordinat per
l'Arxiu Històric Municipal, amb
l'assessorament de la Comissió de
Patrimoni i la realització de
SabemCom. Es pot adquirir al
Museu Thermalia i també trobareu
exemplars de consulta a la
Biblioteca de Caldes.
Els protagonistes: Joan Badia
Campabadal, Josep Boluda López,

L'Ajuntament de Caldes de
Montbui ha promogut enguany
la convocatòria de la Beca de
recerca d'història local, valorada
en 1.000� i gràcies a la qual es
farà una investigació sobre l'antiga
pedrera del municipi, sobre la
producció de llambordes i sobre
com tot plegat va influir en el
desenvolupament econòmic i
social de la vila.
La recerca estarà basada en
l'entrevista a testimonis orals i en
la recerca de documentació i la
beca preveu també accions per a
la divulgació de resultats, com
l'organització d'una exposició.
Del treball de recerca i del
comissariat de l'exposició

Caldes crea la Beca de recerca
d'històrica local

Fo
ns

: R
aq

ue
l C

as
te

llà

Records calderins

s'encarregarà Raquel Castellà, en
tant que guanyadora de la beca.
Cas te l l à  es tà  recuperant
documents i fotografies de la
pedrera a més d�enregistrar la
memòria oral  dels  últ ims
treballadors i els seus descendents.
Si conserveu material que faci
referència a la Pedrera (fotografies,
eines de picapedrers, documents,
etc), podeu contactar amb Raquel
Castellà a través de l'adreça
raquelcastellap@gmail.com.

El resultat de la recerca es farà
visible a través d'un cicle de
conferències i tallers i d'una
exposició que s�inaugurarà al
febrer, al Museu Thermalia.

Josep Cardona Salamero, Josep
Carrera Canals, Marcela Casabayó
Canals, Rosa Casas Boqué, Federic
Catafau Rabadà, Maria Comas
Rifà, Teresa Dachs Vicente, Jaume
Encesa Pineda, Maria Escarabajal
Belzunces, Francesc Estadella
Serracant, Miquel Farràs Boqué,
Francesc Flaqué Tura, Josep Maria
Font Picañol, Joan Fontcuberta
Ambrós, Jaume Gregori Torras,
Martí Llobet Brunés, Albert Masat
Roca, Núria Masclans Villanueva,
Maria Mumbrú Picañol, Joan
Picanyol Carrera, Joan Poble Tura,
Josep Poch Monserrat, Maria
Potrony Barnils, Antoni Puigdueta
Rosàs, Genís Pujol Solanas, Pilar
Santos Ros, Margarida Sardà
Sagués, Mercé Subirana Ortuño,
Carme Truyols Freixedes, Joan Vila-
Grau, Francesca Vila Sutrias.



és notícia

Les actuacions per optimitzar la mobilitat i l'accessibilitat
per a vianants de l'avinguda de Pi i Margall fan un pas
endavant amb les obres que es faran a l'alçada de la plaça
de l'Àngel, a principis de l'any 2015. El projecte consisteix
en convertir en plataforma única el final del carrer de Pi
i Margall, on conflueixen la plaça de l'Àngel i els carrers
Major, Escoles Pies i Asensi Vega.

La plataforma connectarà la plaça de l'Àngel amb el pàrquing
del carrer Escoles Pies i acabarà amb les desigualtats de la via i
les barreres arquitectòniques d'aquest tram de gran concurrència
de vianants, en tant que punt de partida del principal eix comercial
de Caldes de Montbui.

L'Ajuntament calcula que el projecte tindrà un cost  d'uns 40.000
� i ha sol.licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona per
la totalitat.

Millora dels passos de vianants
Mentre es concreta aquesta obra, l'Ajuntament continua fent
accions de millora al llarg de Pi i Margall amb l'objectiu de
convertir-la en una via amable per al passeig i l'ús comercial.
Entre altres tasques, l'any acaba amb la adequació de tres passos
de vianants: d'una banda s'arregla el pas existent a l'alçada de
Montserrat/Rector Alemany (direcció Barcelona) i d'altra banda
es creen dos passos nous a l'alçada de Sant Domingo/Sentmenat
i de Geògraf Aparici/Gregori Montserrat (direcció Sant Feliu). En
aquests tres punts es millora, a més, la il.luminació de la via per
augmentar les garanties de convivència segura entre cotxes i
vianants a la nit.
Finalment, es faran actuacions puntuals d'arranjament de voreres
i guals.
La Brigada Municipal i el personal del Pla d'Ocupació del Programa
complementari de suport a l'economia productiva local s'estan
encarregant de l'execució d'aquestes tasques.

Accions anteriors
El conjunt de millores que l'Ajuntament està fent a l'avinguda
és la continuació del Projecte d�accessibilitat de Pi i Margall
iniciat l'any 2013, que té per objectiu l�eliminació de les barreres
arquitectòniques de la principal via calderina.
La primera actuació es va centrar a les cantonades incloses en
el tram que va des dels carrers Homs/Santa Teresa fins als carrers
Sabadell/Joaquim Jorba. Les obres van consistir en modificar els
elements urbans existents, com ara les voreres i les pendents per
a les persones amb mobilitat reduïda, i en introduir elements de
direcció i guia per a les persones amb visió reduïda.
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Una plataforma millorarà la mobilitat
a l'entorn de la plaça de l'Àngel

La inauguració del nou Pont de Les
Cremades i la celebració del joc
Mou el Cul han convertit el darrer
trimestre de l'any en un període de
grans aportacions a la mobilitat
sostenible i segura de Caldes de
Montbui.
824 alumnes de P3 a 6è de primària
van participar en la segona edició
del joc Mou el cul (del 20 al 29
d'octubre), que promou els
desplaçaments a peu fins les escoles
seguint els Camins escolars. Els
Camins escolars són itineraris
segurs fins a les escoles del municipi
i el joc Mou el cul és una activitat
pensada pel Consell d'Infants per

Aquest últim trimestre,
mobilitat sostenible i segura

Els Plans d'Ocupació afavoreixen la contractació
de 14 persones en situació d'atur

L'Ajuntament de Caldes, a través
de la regidoria d'Espai Públic,
proposa consolidar tres circuits per
fer a peu o en bicicleta pels entorns
naturals més propers al nucli urbà.
De fet, el projecte dibuixa uns
recorreguts sobre plànols que la
ciutadania ja ve utilitzant de
manera espontània des de sempre
i en la mesura que la geografia i
l'urbanisme li ho permet. Aquesta
acció, que preveu una execució per
fases al llarg de dos anys, pretén
normalitzar-los i adequar-los a l'ús
d'aquells que els passegen a peu,
en bicicleta o corrent.

Més de 50.000�
en beques escolars municipals

Col.laboració pionera entre
l'Ajuntament i la PAH

Circuits per a vianants
als entorns de Caldes

Ajuntament i Plataforma d'Afectats per la Hipoteca han signat
un conveni de col.laboració per a l'any 2015, pioner al país i a
l'Estat, adreçat a famílies calderines que hagin perdut el seu
habitatge habitual o no puguin fer front a les despeses actuals
i hagin de reiniciar el lloguer d'un nou habitatge a dins del
municipi.

El Consistori cedeix 4.700� a la PAH durant l'any 2015 perquè
l'entitat de Caldes de Montbui dugui a terme les accions de
suport a les famílies que han patit un desnonament. Les
aportacions econòmiques seran per assumir despeses pròpies
del procés de lloguer i ocupació del nou habitatge, com ara
mudances, fiances i despeses de gestió, altes de subministraments,
despeses notarials, assegurances d'impagaments, etc.

El programa té per objectiu oferir atenció immediata a famílies
que han patit un desnonament o que han de fer un canvi de
domicili habitual per no poder fer front a les despeses. Per optar
a l'ajut, les famílies s'han d'adreçar a l'Ajuntament de Caldes de
Montbui. L'Oficina d'Habitatge i el departament d'Acció Social
s'encarregaran de  la valoració del cas i l'elaboració dels informes.
Amb l'informe favorable, l'usuari podrà adreçar-se a la PAH i fer
la sol.licitud de l'ajut.

Les instàncies es podran presentar durant tot l'any de vigència
del conveni (de 20 de novembre de 2014 a 20 de novembre de
2015).

Tarifa de llum social
Una altra acció destacada del semestre ha estat la firma del
conveni entre Ajuntament i Electra, que tenia lloc al tancament
de l'edició d'aquest butlletí. Les dues entitats han arribat a un
acord per l'establiment d'una tarifa social amb preus reduïts per
a clients de l'empresa d'energia calderina usuaris del departament
d'Acció Social per trobar-se en situació de risc d'exclusió social.

A més de la reducció de la tarifa, el conveni recull la decisió
d'emprendre actuacions d�informació i assessorament en el camp
energètic que facin possible que les famílies puguin estalviar en
la seva factura elèctrica a través d�una correcta contractació i
d�un ús responsable i eficient de l�energia.

La  suma  de  recu rso s  de
l'administració local, la Diputació
de Barcelona i el Servei d'Ocupació
de Catalunya (amb el suport del
Fons Social Europeu) han propiciat
l'existència de diferents programes
per a l'ocupació de persones en
situació d'atur, gràcies als quals a
Caldes de Montbui se signen 14
contractes entre ara i finals d'any.
A més dels beneficis associats a la
reinserció laboral, aquests ajuts
permeten tirar endavant projectes
de millora urbana del municipi i/o
p r o g r a m e s  d e  d i f e r e n t s
departaments municipals.
En concret, al municipi s'inicien tres

Plans d'Ocupació diferents entre ara
i finals d'any:

Programa complementari de suport
a l'economia productiva local: 6
contractes. Import de la subvenció
atorgada per la Diputació de
Barcelona:  81.619,66�

Programa Treball i Formació: 4
contractes. Import de la subvenció
atorgat pel SOC (FSE) �f0  Treball i
Formació: 34.257,36�, dels quals
1.800� es destinen a formació.

Programa Treball als Barris: 5
contractes. Import de la subvenció
sol.licitada al SOC (FSE) - Treball als
barris: 64.430�

Els tres circuits són: el que uneix
el passeig del Remei amb el camí
de la Pedrera, el que uneix Les
Brugueres amb Torre Marimon i el
recorregut circular que uneix el
passeig de la Riera amb el Torrent
del Bugarai, amb Sant Salvador
(c59) i, de nou, amb el passeig de
la Riera.
Les primeres actuacions han
consistit en recuperar i embellir el
al camí de llambordes que arriba
fins l'antiga pedrera calderina, una
barreja poc habitual entre via
urbana i accés natural a la llera de
la riera.

L'Ajuntament destina 57.110 � a
beques  pròpies aquest inici de curs,
a més de les beques de colònies i
de crèdit de síntesi o les beques
menjador que concedeix el Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

En total rebran ajudes més de 260
alumnes, 220 dels quals en concepte
de llibres i material escolar a raó de
90 � per alumne de la ESO i 60 �
per alumne de Primària. Aquests
ajuts han augmentat en un 24,5 %
respecte l'any passat. La Generalitat
va deixar de convocar aquest ajut
el curs 2012/13 i l'Ajuntament va
decidir assumir-lo.

Pel que fa als ajuts per a
l'escolarització a les escoles bressol,
es van aprovar 24 sol.licituds amb
un import total de 25.259 �; i també
17 beques de menjador d'escola
bressol per un import de 12.686 �.

Aquest esforç té l'objectiu de
fomentar la igualtat d'oportunitats
i d'accés a l'educació, fet pel qual
el pressupost en acció social ha
augmentat un 80% en els dos últims
anys.

3.337 alumnes calderins

El curs escolar 2014/2015 a Caldes
va començar amb 3.337 alumnes,
xifra que suposa un lleuger
increment del 2,1% respecte el
nombre total d'estudiants del curs
passat.

Aquest curs ha crescut el nombre
d'alumnes en els cicles d'Educació
Primària (0,8%), l'Educació Superior
Obligatòria (2,3%) i Post Obligatòria
(8,8%); i ha baixat el nombre
d'alumnes pel que fa a l'Educació
Infantil, de 0-3 anys (-2,1%).

dinamitzar els Camins escolars i els
desplaçaments familiars sostenibles.

D'altra banda, al setembre es va
inaugurar el nou Pont de Les
Cremades, una de les més velles
reivindicacions calderines a favor
de la seguretat viària. El nou pont,
uns 25 m aigües amunt del Pont
Romànic, des del carrer Major fins
el carrer de Torre Roja, té quaranta
metres de llarg i deu d�ample,
voreres i dos carrils de circulació
per millorar la comunicació del
nucli urbà amb la zona esportiva
de les Cremades i l'Escola El Farell,
i la seguretat dels vianants.



és notícia

CaldesClar és la primera aplicació pensada específicament
per fer més transparents i senzills els comptes municipals
a la ciutadania de Caldes de Montbui
L�Ajuntament de Caldes de Montbui posa en marxa la primera
aplicació municipal orientada a la transparència i les dades
obertes. Es tracta de CaldesClar, l�app per smartphones i tabletes
que s�ofereix en versions pels dos principals sistemes operatius
(iOS i Android).
El desenvolupament i llançament d�aquesta eina és una resposta
al concepte de Govern Obert que defensa el govern municipal,
en tant que genera noves formes de comunicació bidireccional,
permanents i transparents, entre l'Administració i la ciutadania.
L�usuari pot consultar sempre que vulgui, des del seu telèfon
intel.ligent, els següents apartats:
Comptes clars: la secció més destacada de l�app. Aquí es troben
gràfics amb la principal informació econòmica de l�Ajuntament
de Caldes de Montbui: els ingressos i les despeses.
Deute i terminis de pagament: Informació del deute real del
municipi i per habitant dels terminis de pagament als proveïdors.
Retribucions transparents: Aquí es troben les assignacions
econòmiques dels diferents regidors de l�Ajuntament, i també
les dels grups polítics municipals.
Ajuts i subvencions: Es detalla la despesa municipal en ajuts
i subvencions que les diferents regidories atorguen a entitats,
associacions i ciutadania.
Inversions: Per conèixer el volum de les inversions realitzades
al municipi segons les diferents regidories.
Urbanisme i obres públiques: Informació econòmica del cost
real de les principals obres que es desenvolupen a la població i
el seu estat d�execució.
L�Ajuntament t�escolta: Aquesta aplicació vol ser un nou canal
de comunicació i
participació
ciutadana, fent
servir les
possibilitats
tecnològiques dels
dispositius mòbils.
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L'Ajuntament presenta CaldesClar,
l'app Transparent

Caldes es modernitza i estalvia un
10% del cost general d'instal.lació
de l'enllumenat de Nadal gràcies al
nou contracte de manteniment de
l'enllumenat públic general.

Les noves estructures i la instal.lació
s'han inclòs, per primera vegada,
dins del contracte general de
manteniment de l'enllumenat públic
del municipi. Això ha permès reduir
el cost un 10% anual, renovar les
estructures i ajustar-les a les
normatives vigents i introduir
elements personalitzats en forma
de caldera, els símbol de �El poble
que bull�.  La nova il.luminació

nadalenca farà un canvi gradual a
tecnologia led que clourà en quatre
anys i tindrà un cost de 104.895 �
distribuït en 6 anys.

Per a la campanya 2014/2015
s'instal.laran estructures a la plaça
de la Font del Lleó i de l'Església i
als carrers Pi i Margall, Major, Forn,
Barcelona, Asensi Vega i Montserrat.
A més, a la plaça de la Font del Lleó
es col.loca un arbre de llums gegant
de 3 metres de diàmetres per 6
metres d'alçada.

Tot plegat ja ho podeu veure i ho
seguireu veient fins la Nit de Reis.

Renovació de l'enllumenat de Nadal de municipi L'Escaldàrium com mai l'heu vist

Al llarg dels darrers mesos, l'Oficina
d'Atenció a la Ciutadania està fent
canvis físics, de contingut i de
funcionament per tal d'ajustar
aquest punt de servei municipal a
les necessitats dels centenars
d'usuaris que s 'hi  adrecen
setmanalment. Aquests canvis són
el punt de partida de tot un procés
de renovació i millora de l'oficina
situada a la planta baixa de
l'Ajuntament, gràcies al qual es
convertirà en un punt únic de
tramitació i  central i tzació
d'informació municipal a disposició
de veïns i veïnes.

La primera fase d'aquesta

La Botiga d'Art de Thermalia renova la col·lecció Art i cultura calderina,
en 20 minuts

Per una millor atenció a la ciutadania

Thermalia estrena breus i intensos recorreguts per fragments
de la vida de Pablo Picasso i Manolo Hugué dels quals va
ser testimoni la vila de Caldes de Montbui i pels principals
atractius turístics del poble termal.
Les Microvisites sobre Picasso i Manolo tindran lloc els dimarts
i les Microvisites sobre espais d'interès turístic i patrimonial
tindran lloc els dijous. Cada dimarts i dijous de mes es tractarà
una temàtica diferent i totes les visites seran gratuïtes, duraran
20 minuts i començaran a Thermalia.
Fer cada Microvisita donarà dret a posar un segell en un passaport
fictici que acredita haver arribat a tots els destins del viatge per
les millors parades artístiques i patrimonials de Caldes de Montbui.
I omplir totes les pàgines del passaport donarà dret a un obsequi.

Microvisites Picasso � Manolo
1r dimarts de mes: Manolo i Totote. Relació personal i artística
entre Manolo i la seva fidel companya.
2n dimarts de mes: Manolo i joies. Per a Manolo la joieria va
ser una passió artística i un recurs per sobreviure. Les seves joies
són escultures de format petit.
3r dimarts de mes: Poesia de Manolo. Manolo va ser una artista
complert i la poesia va formar part del seu llenguatge.
4r dimarts de mes: Manolo i Picasso. L'amistat entre els dos
artistes va perviure més enllà de la mort de Manolo.

Microvisites atractius turístics
1r dijous de mes: Font del Lleó. Explicació de l'origen de l'aigua
termal i context del monument.
2n dijous de mes: Termes Romanes. El termalisme en època
romana i el vincle amb la salut de les Termes Romanes de Caldes
de Montbui.
3r dijous de mes: Farmàcia Codina. L'antiga farmàcia modernista
i la seva especial relació amb el termalisme (iogurts)
4r dijous de mes: Espai Can Rius. Cases de banys des del S.XVI,
gran balneari del S.XIX i equipament polivalent avui.

Museu Thermalia
Pl. de la Font del Lleó, 20
Tel. 93 865 51 40
A/e: thermalia@caldesdemontbui.cat
www.thermalia.cat

càrrec d'Helena Pielias.

Cal recordar que aquest semestre ha
estat especial per al Ball de Diables
també perquè per Festa Major es va
inaugurar el passatge de La Godra.
La quimera de la colla calderina dóna
nom al passatge de la plaça de la
Font del Lleó a través del quan entra
en escena en cada Escaldàrium i en
cada Correfoc.

Per ensenyar al món l'acurada
filigrana de llegenda, posada en
escena i creació artística i musical
que és l'Escaldàrium (que enguany
ha fet 20 anys), una comissió
formada pel Museu Thermalia i el
Ball de Diables va treballar en una
original descripció de les danses que
el componen. El resultat és una
exposició que es pot visitar a
Thermalia fins al gener.
La mostra inclou un vídeo amb
músics i instruments que res tenen
a veure amb l'Escaldàrium, col.locats
en indrets singulars de Caldes de
Montbui per tocar cada una de les
danses. Per explicar les danses, que
en definitiva són les diferents parts
de la llegenda que inspira aquesta
festa, l'exposició acull altres
materials gràfics, com fotografies
realitzades per Quim Dasquens, entre
d 'a l t res ,  i l . lust rac ions  de ls
personatges que apareixen en el
conte infernal signades per Berta
Mayol i textos de Magda Creus. El
disseny gràfic ha anat a càrrec de
Pep Gaspar i l'edició de vídeo a

transformació de l'OAC ha consistit
en modificar la distribució de l'espai
per poder fer una atenció més
personalitzada, en introduir un
sistema digital de gestió de cues
perquè l'usuari sàpiga on s'ha
d'adreçar i en incorporar un nou
lloc de comandament per una
millor organització de les tasques
de l'oficina.

En paral.lel, s'està treballant amb
la Diputació de Barcelona per
convertir aquest espai en el gran
portal d'accés a tots els tràmits i
la informació que es generen des
de l'Ajuntament i els diferents
equipaments municipals.

L'espai dedicat a la venda d'art del
Museu Thermalia torna a obrir les
portes amb noves propostes
pictòriques i escultòriques d'artistes
tant de Caldes com d'altres pobles
vallesans. Precisament aquesta és la
novetat de la segona edició de la
Botiga d'Art, que incorpora treballs
d'artistes de fora del municipi i els
suma a les obres d'artistes locals.
L'edició 2014-2015 de la Botiga d'Art
inclou al voltant de 300 peces que
signen Antoni Font, Canals Masats,
Dolors Molina, Cristina Masana,
David de Vicente, Domenech Triviño,
Ferran Fontanals, José Tostoneone,
Judith Garriga, Marga-Lef, Maria
Andilla, Núria Corbera, Núria
González, Pepe Mallol, Quico

Ventura, Raul Salvatierra o Rosa
Ferreres. El comissió d'aquesta edició
ha estat Màrius Gómez, responsable
de l'Espai Garum. La galeria d'art
més petita del món, de Lliçà
d'Amunt.

Per encabir l�obra pictòrica, cada
artista disposa d�un calaix on desar
les seves obres protegides i
encapçalat pel seu currículum i per
una obra emmarcada que el
representa. I per a l�escultura es
destinen unes vitrines i es demana
als escultors que presentin obres
d�entre 15 i 30 cm. d�alçada. El
Museu ha establert també la
forquilla de preus als quals es venen
les obres, que va dels 30 als 300�.
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els grups municipals opinen

ERC Caldes defensa l'institut escola el Calderí
El Calderí va néixer el curs 2006-2007 perquè la població de 3 anys havia augmentat a Caldes de Montbui. Aquesta escola
es va iniciar en barracons, van dir que eren provisionals i encara hi són. L'any 2007, ERC va començar a governar i va adquirir
els terrenys per a l'escola. Després d'alguns debats, es va decidir que el Calderí fos institut escola, d'aquesta manera podíem
solucionar la manca de places a primària i a secundària. L'any 2011, ens van presentar un projecte de construcció, però,
per manca d'una signatura, CiU -que manava al Parlament- va decidir fer-se enrere i no edificar. Enguany, després d'unes
quantes reunions, l'estan construint. Ara tenim la batalla de la continuïtat. Fa 3 anys que la natalitat a Caldes de Montbui
ha baixat, fet que suposa la pèrdua d'algun grup de P3 a la població el curs vinent. El Departament va dir que el perdria
El Calderí. Aquesta escola és una comunitat d'aprenentatge, en la qual les famílies hi tenen molt a dir i molt en què
participar, per tant, no volem que es perdi aquest projecte singular. Tampoc volem que es tanqui cap altra escola de Caldes,
perquè totes fan un servei educatiu impecable. Per tant, ERC Caldes demanem al Departament que deixi que les famílies
triïn quina escola volen per als infants i que siguin elles qui decideixin quin grup escolar s'haurà de tancar el curs vinent.

Grup Municipal ERC

Un any nou que esperem que acabi amb tantes línies escolars com comença
Al PSC de Caldes seguirem treballant en contra de qualsevol tancament d�una línia escolar en el ben entès de mantenir la
qualitat de l�educació en la nostra vila. Amb la mateixa força continuarem defensant la reobertura del servei d�urgències
nocturnes del CAP Joan Mirambell. Fent balanç d�aquest 2014 que deixem enrere, volem ressaltar la important funció de
les entitats i associacions que representen el motor de l�activitat sociocultural de Caldes. I no volem acabar sense abans
desitjar-vos unes bones festes i una bona entrada d�any.

Grup Municipal PSC - EPM

2014, un any Decisiu
Des de CiU volem donar les gràcies a tots els catalans i les catalanes que van participar de la jornada històrica del 9-N i
van donar una veritable lliçó de democràcia. Fem una valoració molt positiva de la jornada del 9-N, tot i els impediments
de l'Estat, els catalans van sortir a votar de forma massiva i mostrant una vegada més una actitud cívica, pacífica i
democràtica. El 9-N ha estat el triomf de la dignitat d'un poble i d'una nació.
Entrant en la política local, el grup de CiU considera que tot el que sigui per un bé patrimonial i creï riquesa pel poble, és
molt bo, així doncs, sobre la Restauració del pont romànic i la muralla medieval, la Generalitat ens demana varies modificacions
importants abans de realitzar el projecte, i alguna d'aquestes modificacions de la 2ª fase comportarà un increment del seu
cost. En el 2008 = 394.500�, 2012 = 554.055�, i el 2014 =675.576� sense les modificacions demanades. CiU diu SI al
projecte, però primer cal saber-ne el cost real. El poble té dret a saber el cost real dels projectes abans de fer-se i no després.

Grup Municipal CiU

CV8

+notícies

La Nit de l�Esport és
un acte de periodicitat
bianual convocat i
p r o m o g u t  p e r
l �A juntament  de
Caldes per fer un
reconeixement públic
a persones, equips i
activitats que han fet
u n a  a p o r t a c i ó
important a l�esport

calderí. La darrera edició es va celebrar el divendres 19 de
setembre als jardins del Balneari Broquetas.
El reconeixement es va concretar en el lliurament de 26 guardons:
16 decidits per la Comissió de la Nit de l�Esport formada per
periodistes dels mitjans locals i comarcals, la regidora d�Esports
de Caldes i tècnics municipals; 9 decidits per les mateixes
entitats esportives de Caldes i el Guardó al millor esportista per
votació popular, triat per la ciutadania a través del portal de
participació Consensus i enguany atorgat al futbolista del Club
de Futbol Caldes, Arnau Fortuny.
Durant l�entrega dels guardons es va fer la presentació del lèxic
de Futbol Sala, un quadríptic editat a iniciativa de l�Ajuntament
de Caldes de Montbui i elaborat pel CPNL i el TERMCAT, amb
el doble objectiu de difondre entre els esportistes i el públic el
futbol sala i la terminologia correcta que hi fa referència.

L'Ajuntament i Mapple
Apps Solutions, empresa
guardonada a la Nit de
les idees de Caldes, han
presentat l'app M2CdM
(Take Me To Caldes de
M o n t b u i ) ,  a m b
informació funcional i
actual del municipi

La nova aplicació mòbil de Caldes de Montbui TM2CdM va ser
el projecte pel qual Jordi Mas, de Mapple Apps Solutions, va
rebre el premi a �Millor Idea Empresarial�, durant la celebració
de la primera edició de la Nit de les Idees de Caldes (febrer de
2014).
Aquesta idea d'app per telefonia mòbil integrava múltiples
funcionalitats relacionades amb l'activitat i la informació del
municipi que poden ser de molt interès tant per a la ciutadania
com per al visitant de Caldes de Montbui. Per això, a més del
reconeixement, l'Ajuntament va voler signar un conveni per al
desenvolupament i publicació de l'app, que està disponible per
als sistemes operatius IOS i ANDROID.
Aquesta app inclou 7 blocs de navegació dels quals destaquen:
Informació d'interès sobre turisme, patrimoni, telèfons, situació
geogràfica, equipaments, etc.; Calendari d'activitats; Serveis; i
Mitjans de Comunicació (podeu escoltar Ràdio Caldes i veure
VOTV). Els usuaris podran accedir als continguts en 5 idiomes
(català, castellà, anglès, francès i alemany).

TM2CdM, l'app oficial de Caldes de Montbui

Aquesta temporada,
Ràdio Caldes va fer
dues estrenes per
facilitar a l'audiència
el seguiment de
l'emissora en directe
i la recuperació de
programes que ja
s'han emès.

D'una banda, us
podeu descarregar l'app Ràdio Caldes (disponible per a ANDROID).
Aquesta aplicació per a telefonia mòbil permet escoltar la
programació en directe o programes en diferit, llegir notícies
relacionades, consultar els actes d'agenda, consultar el temps del
municipi i accedir al compte Twitter de l'emissora (@RadioCaldes).

D'altra banda, també és novetat que des del web www.radiocaldes.cat
podeu accedir a Ràdio Caldes a la carta, espai que us ofereix tres
opcions: escoltar la ràdio en directe; accedir a la programació del
dia en el qual us trobeu; accedir a l'històric de programes emesos
i recuperar-los, podent elegir entre programes que actualment
estan en antena i programes que formen part de l'històric de
l'emissora.

Finalment, tingueu present que sempre trobareu les novetats i la
graella amb la progamació de l'emissora a www.radiocaldes.cat.

V nit de l'esport 2014 Biblioteca i Escola Bressol La Lluna, felicitats

Ràdio Caldes com mai l'has sentida

Aquest semestre ha estat especial per a dos equipaments municipals
vitals per al desenvolupament cultural i familiar de Caldes de
Montbui.
D'una banda, l'Escola Bressol La Lluna va celebrar 10 anys d'atenció
i cura a infants del municipi. El centre va obrir les portes el 12 de
setembre de l'any 2004 i des de llavors ha estat un exemple d'esperit
de superació i de respecte a l'infant. Curs a curs, l'equip d'educadores
ha configurat una línia pedagògica elaborada a base d'experiència
pròpia i d'estudi de l'experiència d'altres escoles d'arreu (Pamplona,
Perpignan, Reggio Emilia, Budapest, Berlín...). El resultat és un espai
de qualitat on nens i nenes de 0 a 3 anys entren en contacte amb
un entorn dissenyat perquè explorin, creixin, apreguin i, sobretot,
se sentin respectats i estimats.
D'altra banda, la Biblioteca de Caldes va fer 15 anys el passat 13
de novembre. Aquest servei públic municipal obert a tothom,
compta actualment amb 11.902 socis, xifra que demostra la gran
acceptació que té entre la població i la capacitat que ha tingut
d'atendre a les necessitats culturals i socials de la ciutadania.
Al llarg de l�any 2013 va rebre 66.821 visites, va fer 52.910 préstecs,
5.397 usos del servei d�Internet i 7.626 del servei de WI-FI. A més,
gestiona l�accés a una col.lecció de 42.828 documents i 104 títols
de revistes de temàtiques diverses. A més, amb la voluntat d�incidir
en el foment de la lectura i l�acció cultural del municipi, s�organitzen
mensualment activitats. L�any 2013 la Biblioteca va programar 99
activitats com ara les hores del conte per a diferents edats, clubs
de lectures, xerrades, presentacions de llibres, etc.

Reempresa, fent de la crisi oportunitats

L'Ajuntament de Caldes de Montbui s'ha sumat al programa Reempresa impulsat
per la patronal catalana CECOT amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona.

�Vull reemprendre� o �vull cedir� són les dues expressions que resumeixen el significat
d'aquesta iniciativa. El gran repte per a les administracions que impulsem aquest projecte és aconseguir que projectes
empresarials viables que es veuen obligats a tancar trobin la manera de reeixir i seguir aportant riquesa al nostre territori.
Reempresa és un espai de trobada entre l'empresari que ha de deixar el seu negoci i l'emprenedor que busca un projecte
per tirar endavant. Entre qui vol o necessita cedir i qui vol reemprendre.

Per formalitzar la posada en marxa d'aquest programa, al tancament d'aquesta edició del Casa de la Vila tenia lloc la
firma d'un conveni entre l'alcalde de Caldes de Montbui, el president de l'Àrea de Desenvolupament Econòmica de la
Diputació de Barcelona, Ferran Civil, i el president de CECOT, Antoni Abad.

El conveni senta les bases d'aquest nou model d�emprenedoria estructurat a través del Centre de Reempresa de Catalunya
i executat des de cada un dels municipis que s'hi han sumat.

La missió del Centre de Reempresa de Catalunya és la consecució d�un entorn favorable per les cessions d�empreses
entre empresaris i reemprenedors, de manera que el teixit empresarial de Catalunya, tant actual com futur, gaudeixi
de dinamisme i transparència, al mateix temps que força i grandesa. Un teixit empresarial digne d�una regió d�èxit. En
poques paraules, Reempresa pretén promoure l�assignació i transferència d�empreses a Catalunya de forma eficient.

I els seus objectius són: Modelitzar un nou sistema de gestió del capital empresarial; Generar una plataforma de
trobada d�empreses ja existents (especialment microempreses i PIMES) que estan gestionant la seva continuïtat; La
creació i gestió de l�espai col.laboratiu a Internet (www.reempresa.org), market place, per disposar d�una única base de
dades on poder casar oferta i demanda en el mercat de la Reempresa; Dinamitzar el teixit empresarial; Fomentar el
valor de l�empresa en marxa; Revalorar el procés de creació i posada en marxa d�una empresa; Promoure un mercat
que pot ser susceptible de provocar creixement econòmic; Salvaguardar el patrimoni empresarial en temps de crisi;
Promocionar, fomentar i facilitar la Reempresa per tal de gestionar el teixit empresarial actual i futur.

Trobareu més informació
a www.reempresa.org.
En el cas de Caldes de
Montbui, l'equipament

encarrega de gestionar el
programa serà:

La Piqueta
Desenvolupament
Econòmic Local

C. Delger,5
08140 Caldes de Montbui

Tel: 93 862 70 25
Fax 93 865 56 57

www.caldesdemontbui.cat

serveiempresa@
caldesdemontbui.cat
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Programa de Nadal
19 de desembre
18 h CONCERT DE VIOLONCELS.
TEMES DE NADAL I DE SEMPRE
Lloc: Sala d'Actes de l'Escola Municipal de Música
Joan Valls
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls

19.30 h FESTA DE NADAL.
INAUGURACIÓ DE LA X EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Acció Cívica Calderina

20.30 h CONCERT AMB TOMEU PENYA
Lloc: Cafè del Centre
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Preu socis 14� / no socis 16�

19 i 22 de desembre
15.00 h CANTEM NADALES
DE P3 A 6è DE PRIMÀRIA
Lloc: Stage (c. de Folch i Torres, 52)
Organitza: Escola El Calderí

20 de desembre
De 10.30 a 13.30 h TALLER DE GUARNIMENTS
PER L'ARBRE DE NADAL - POM PONS DE PAPER
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Associació de veïns del Casc Antic

12.00 h CONCERT DE NADALES D'ARA I DE
SEMPRE a càrrec dels grups orquestrals i les corals
de l´EMM Joan Valls
Lloc: Casino de Caldes
Org.: EMM Joan Valls

17.30 h CONCERT DEL COR DE GOSPEL
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Cor de Gospel de l'Escola Municipal de
Música Joan Valls

18.00 h UN NADAL MÀGIC.
Sessió de Rialles
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Rialles de Caldes i ACC

22.00 h QUINTO DE NADAL
Lloc: Local dels Castellers de Caldes
(c\ General Padrós 35)
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

21 de desembre
17.30 h CONCERT DE NADALES
Lloc: Sala Noble de l'Espai Can Rius
Org.: Coral del Centre

18.30 h  CINEMA AL CENTRE
amb la pel.lícula: The nightmare before Chrismas /
Pesadilla antes de Navidad. de Tim Burton. 1993 (VOSE)
Lloc: Cafè del Centre
Org: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Entrada lliure

24 de desembre
18.00 h MISSA FAMILIAR DE NADAL
(missa del pollet)
Lloc: Església parroquial
Org: Parròquia de Santa Maria

25, 26 i 28 de desembre
18.00 h ELS PASTORETS DE
JOSEP M. FOLCH I TORRES
Lloc: Casino de Caldes
Preu: infantils 5�. Adults 10� ant. I 12� a taquilla
Org: Grup Escènic Casino del Casino de Caldes
Compra d'entrades a Papereria M. Dolors i a la taquilla
del Casino

26 de desembre
De 18.00 h a 19.30 h REPRESENTACIÓ DEL
PESSEBRE VIVENT
Lloc: Església parroquial
Org.: Pessebre Vivent de Caldes de Montbui

27 de desembre
17.00 h DISCO JOVE CASINO
Lloc: Cafeteria Casino
Preu: 3�
Org.: Casino de Caldes

20.30 h CONCERT AMB WEDNESDAY LIPS (pop)
Lloc: Cafè del Centre
Preu: socis 3� / no socis 5�
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

28 de desembre
11.30 h VISITA DEL PATGE REIAL
Lloc: Plaça Moreu
Org.: Comissió de Reis

19.00 h JISÀS DE NETZERIT
o capítol zero de la Guerra de les Galàxies. AMB PAU
RIBA I DE MORTIMERS. L'espectacle intercala narracions
amb nadales i planteja una història paral.lela entre la
vida de Jisàs i l'essència de "La Guerra de les Galàxies"...
sense deixar de banda una mirada irònica i humorística
sobre la societat actual. Acompanya l'espectacle el
grup de rocker-clowns De Mortimers, que utilitza com
a instruments joguines, objectes d'us quotidià i aparells
inventats.
Lloc: Cafè del Centre
Preu: socis 5� / no socis 8�
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

29 de desembre
16.30 h ELS PASTORETS
a càrrec del Grup d'animació de festes de la Fundació
Lloc i Organitza: Fundació Santa Susanna

2 de gener
18.00 h ESPECTACLE INFANTIL i TROBADA AMB
EL LLIBRETER REIAL. Els nens que li hagin escrit
una carta li podran lliurar personalment.
Lloc, organitza i informació: Biblioteca de Caldes de
Montbui

5 de gener
17.00 h VISITA DE SM ELS REIS DE L'ORIENT A
LA RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA
Lloc: Residència Santa Susanna
Org.: Comissió de Reis

18.30 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
Org.: Comissió de Reis i Ajuntament de Caldes de
Montbui

20.00 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
18.00 h CONCERT D'HIVERN
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Coral Guisla

A partir del mes de desembre
8ena edició de la campanya
DEMANA UN LLIBRE ALS REIS!!
Els nens i nenes de 0 a 10 anys, acompanyats dels
pares, podeu venir a la Biblioteca a recollir un model
de carta als Reis, exclusivament per a demanar llibres.
També trobareu guies de recomanacions de llibres per
a infants fins a 13 anys.
Lloc i Organitza: Biblioteca de Caldes
Més informació: www.llibreterreial.cat

11 de desembre
17.30 h CICLE DESPENDRE PER APRENDRE.
XERRADA 'ÉS NADAL I A CASA HI HA UNA
CADIRA BUIDA', a càrrec de la Sra. Gemma Ribell,
psicòloga i artterapeuta.
Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca de Caldes
Organitza: Escola de Formació Fundació Santa Susanna,
Creu Roja i l'Obra social "la Caixa"
Col.labora: Biblioteca de Caldes

13 de desembre
De 10.00 a 14.00 h MERCAT ECOLOGIC,
DE PROXIMITAT I ARTESÁ
Lloc: Plaça de la Font del Lleó i c/ Forn
Org.: Associació de veïns del Casc Antic

De 10.30 a 13.30 h TALLER DE GUARNIMENTS
PER L'ARBRE DE NADAL - ESTRELLES
Lloc: Plaça de l'Església
Org.: Associació de veïns del Casc Antic

17.30 h CONCERT DE NADAL DE L'ORQUESTRA
DE CAMBRA DE SABADELL
Lloc: Església parroquial
Org.: Parròquia de Santa Maria

14 de desembre
Matí: ELS CASTELLERS AMB LA MARATÓ DE TV3
Lloc: Plaça Catalunya
Org.: Castellers de Caldes de Montbui

18.00 h CICLE JOVES MÚSICS, GRANS
CONCERTS. CONCERT DE NÚRIA SABATER
Lloc: Sala Petita del Casino
Org.: Casino de Caldes

17 de desembre
De 19.00 a 21.00 h APRENEM A FER EL TRONC
DE NADAL, dins del cercle Tallers de postes
ENDOLCIM LA VIDA, a càrrec d'en Narcís Civil,
mestre pastisser
Lloc: Casa Jardí Fundació Santa Susanna, Font i Boet 12
Org.: Associació Jardí Santa Susanna
Preu: 2� als socis de l'Associació i 5� als no socis
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