
10a 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 demanar llibres, que, si voleu, podreu lliurar
al llibreter reial el dia 4 de gener a la Biblioteca. A partir del 14 de desembre, també hi trobareu guies digitals

de recomanacions de llibres per a infants de fins a 13 anys.
Dies: Fins al 4 de gener

Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
Més informació: www.llibreterreial.cat

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

Dies: Del 3 de desembre al 9 de gener. A les 19 h
Lloc: Plaça de l'Església

Org.: Càritas Caldes

TRENET TURÍSTIC DE LA UCIC
Dies: 22 (tarda), 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener

Preu: amb tiquet de la UCIC Caldes Centre Comercial 0,50 �; sense tiquet 3 �

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES "ELS SEUS DRETS EN JOC"
Recollida de joguines noves, cooperatives, educatives, no sexistes i no bèl·liques per als infants

de famílies desfavorides de la nostra població.
Dies: Del 3 de desembre al 4 de gener

Lloc: Local de la Creu Roja (c. d'Anselm Clavé, 5 bis) i
establiments col·laboradors.

Busca el teu punt de recollida.
Org.: Creu Roja

RECOLLIDA D'ARBRES DE NADAL
Per Nadal un arbre diferent. Recollida d'arbres de Nadal

Si t'agrada fer l'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.
Dies i llocs de recollida: Del 9 al 23 de gener.

Deixa el teu arbre sense guarniments nadalencs
qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora als llocs habilitats:

Plaça de la Salut
Plaça Moreu

Zona Esportiva Municipal Bugarai
Plaça de Romà Martí

Aparcament de l'Escorxador
Carrer de Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau
Carrer del Molí amb Calderón de la Barca
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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

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

www.caldesdemontbui.cat

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

Ajuntament: 93 865 56 56

Pàg. 7 El Projecte Educatiu
de Caldes (PEC) busca el
compromís ciutadà amb
l'educació

Pàg. 8 L'enquesta de
satisfacció ciutadana 2016
posa bona nota als serveis
del municipi

Pàg. 10 i 11 Caldes es
prepara per les festes de
Nadal amb una completa
agenda d'activitats

Pàg. 6 La Guerra Civil a
Caldes, feta exposició

Un pas de vianants per sota la C-59
unirà de manera segura el nucli urbà

amb el polígon La Borda
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Un pas de vianants per sota la C-59
unirà de manera segura el nucli urbà

amb el polígon La Borda
facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui



Un pas inferior connectarà el nucli urbà amb el polígon de La Borda

L'Ajuntament de Caldes de Montbui
s'ha proposat posar solució a la
barrera que suposa el pas de la C-
59 pel municipi i ja treballa en un
projecte de pas inferior sota
aquesta via que connecti el casc
urbà amb el polígon industrial de
La Borda. L'obra consistirà en un
pas inferior per a vianants i
bicicletes que unirà el carrer de
Velàzquez amb el carrer Garraf del
polígon i que garantirà la seguretat

en un punt on, actualment, no hi
ha cap pas habilitat.

El projecte del nou pas inferior a la
C-59 ja s'ha redactat i està en fase
d'aprovació. Després d'un període
d'exposició pública, caldrà que
s'aprovi definitivament per iniciar
els tràmits de licitació de l'obra.
Es preveu que les actuacions
comencin al segon trimestre del
2017 i tenen un pressupost previst

inicialment del 640.749,28�. La
Diputació de Barcelona en
subvencionarà la major part
(620.432,25�) i l'ajuntament aportarà
l'import restant (20.318,03�).

Més seguretat a la C-59

El projecte d'aquest pas inferior
és una nova aposta per millorar la
seguretat a la C-59 al seu pas pel
municipi. Aquest mateix 2016 s'ha
dut a terme el projecte de

"Reordenació dels accessos i
millora de la seguretat viària a la
carretera C-59" que ha consistit
en afegir un carril central per
accedir al passeig del Remei i un
carril d'incorporació a la C-59
sortint del municipi. També s'ha
instal·lat una illeta a l'alçada del
carrer de Bigues, a l'alçada del
cementiri, per a les entrades i
sortides de vehicles des de la
trama urbana.

Del 27 al 30 de desembre torna el PIN, el Parc Infantil de Nadal, a Caldes de Montbui. La
Regidoria de Joventut recupera aquesta activitat -la darrera vegada que s'havia fet va ser l'any
2008- que ofereix oci als infants de la vila termal durant les vacances de Nadal. És una experiència
pilot que s'ofereix a la franja d'edat dels cursos de 5è i 6è de primària i 1r d'ESO. D'aquesta
manera, el PIN se celebrarà dins de l'Espai Jove El Toc i l'entrada serà gratuïta amb aforament
limitat i control d'accés sense vigilància de menors. L'horari del PIN serà de 16 a 20 hores.

En l'elaboració de la programació del PIN s'ha comptat amb la participació dels dos consellers
calderins del Consell de la Infància i l'Adolescència de Catalunya que han revisat les propostes

i han fet les seves aportacions. Així doncs, el Parc Infantil de Nadal tindrà tallers d'una durada de 50 minuts que canviaran cada dia (cuina,
invents, manualitats, coreografies...) i activitats continuades com una sala multijocs, partides de cartes de Màgic o propostes de les entitats que
vulguin sumar-se a la iniciativa.

Torna el PIN de Nadal!

Per a més informació consulteu
www.caldesdemontbui.cat

Per accedir al SIDH
cal adreçar-se a l'Oficina Local d'Habitatge:

Plaça de la Font del Lleó, 11
Horari: Dilluns, dimecres i dijous, de 9 a 14 h.

Dijous de 16.30 a 18 h (excepte juliol, agost i setembre)
Telèfon: 93 865 55 99

Correu electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Des del mes de setembre Caldes de Montbui compta amb el nou Servei
d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH). Aquest servei dóna
continuïtat al Servei de Mediació Hipotecària iniciat l'any 2012 i l'ofereix
la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui, la Generalitat i el Col·legi d'Advocats de Granollers.

El SIDH s'adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la
hipoteca de l'habitatge principal o que preveuen que no ho podran fer.
D'aquesta manera, i de forma gratuïta per a l'usuari, s'ofereix informació,
assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteniment
de l'habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar. A
Caldes de Montbui, la prestació del servei va a càrrec de lletrats designats
pel Col·legi d'Advocats de Granollers que oferiran atenció a la ciutadania
de manera quinzenal els divendres de 10 a 13 h a l'edifici de l'ajuntament.

El servei, que ara arriba a Caldes de Montbui, s'està desplegant per tota
la demarcació de Barcelona, ja compta amb 29 punts d'atenció i s'ofereix
a altres municipis del Vallès Oriental com Granollers, Mollet del Vallès i Sant
Celoni.

Prestació del servei

El SIDH es presta a l'Oficina Local d'Habitatge, però s'hi pot accedir a través
de les oficines de serveis socials o de consum. Per ser usuari del servei
cal complir les següents condicions: ser propietaris d'un únic habitatge que
s'utilitzi com a habitatge principal i no poder afrontar el pagament de la
hipoteca. Feta aquesta comprovació, els usuaris són entrevistats per la
persona lletrada especialitzada, que fa una proposta de modificació de les
condicions del deute. Aquesta proposta és tramesa a Ofideute, de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya, que farà la mediació amb l'entitat financera
corresponent.

editorial

Aquesta tardor hem dut a
terme una enquesta
telefònica de valoració dels
serveis municipals a una
mostra representativa de la
població del municipi. De
l'enquesta, de la qual en
podreu conèixer més detalls
en aquest Casa de la Vila,

en podem treure bàsicament tres conclusions. La primera: els
calderins, en una proporció immensa -96%-  estan satisfets de
viure a Caldes; la segona: els calderins valoren positivament
(la majoria amb un notable) els serveis municipals, si bé alguns
tenen clar marge de millora (per cert, la puntuació més baixa
la rep l'oferta d'aparcament); i la tercera: més del 80% de la
ciutadania percep que el seu poble està millorant i, més important
encara, que seguirà millorant en el futur. Aquests resultats
permetran, al govern municipal que encapçalo, orientar les línies
de treball cap a la millora en aquells àmbits que obtenen menys
nota, però alhora els llegim com un clar aval a la transformació
del poble que va començar ara fa gairebé 10 anys. Millorar un
poble, fins i tot en moments de dificultats, és un repte; però fer-
ho des de la satisfacció de viure-hi de la seva gent, ho fa més
fàcil.

Un projecte per a tothom

Millorar un poble és un projecte col·lectiu que requereix implicar-
hi a tothom. Sigui quin sigui l'origen de cadascú. Perquè no
importa d'on venim, sinó on anem plegats. La nostra societat
és diversa i no tots compartim el passat: tanmateix, el que volem
compartir és el futur. Per aquest motiu, el passat mes de
novembre vam lliurar els primers Certificats d'Acollida a 13 veïns
de Caldes de Montbui procedents d'altres països que han
superat el circuit formatiu del Servei de Primera Acollida. Voluntat
d'acollida i compromís d'integració. Una bona fórmula per no
caure en el parany d'un populisme que, aquests dies, guanya
massa terreny.

Bon Nadal

De part meva, del govern municipal i de tot el consistori aprofito
aquest editorial per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i
un feliç any nou. Tan de bo que d'aquí a un any puguem estar
satisfets, personalment i col·lectivament, del nostre 2017.

Jordi Solé i Ferrando,
Alcalde

Satisfets de viure aquí El Servei d'Intermediació
en Deutes de l'Habitatge
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E l  p r o c é s
participatiu per a la
reurbanització de
la plaça de la Font
del Lleó continua.
Les aportacions
fetes per les més
de 50 persones
que van participar
al setembre en

una jornada de reflexió s'han incorporat al projecte que està elaborant
l'equip tècnic de redacció i que s'ha presentat, també en un acte obert
a la ciutadania, aquest 14 de novembre.

D'aquesta manera, la proposta per a la nova plaça de la Font del
Lleó preveu, entre d'altres, la conservació de la llamborda, la creació
d'una plaça en un únic pla, la incorporació de vegetació i la
conservació del fanal. També dissenya una plaça el més llisa i
accessible possible, preparada per a les nombroses activitats
culturals que s'hi realitzen, que conserva l'essència patrimonial i
on hi destaca la singularitat de l'aigua termal.

Amb les noves aportacions rebudes, l'equip tècnic redactarà el
projecte executiu de l'obra i, un cop aquest estigui aprovat inicialment,
hi haurà un període d'exposició pública i de presentació d'al·legacions
previ a la seva aprovació definitiva.

Podeu consultar la informació sobre el procés participatiu i el
projecte a: http://www.caldesdemontbui.cat/placafontlleo

Dibuixant la futura plaça de la Font del Lleó

Aquest setembre ha
acabat la tercera i última
fase del projecte de
recuperació del passeig
de la Riera que ha permès
la construcció del darrer
tram del passeig, des del
Pont de Can Rius fins el
Pont Romànic. Les obres
al passeig han consistit
en pavimentar-lo amb
pedra, restaurar la muralla
medieval d'aquest tram i

empedrar els dos murs que delimiten el Pont Romànic des dels
dos laterals.

El projecte general de recuperació del passeig de la llera de la
riera (2010 - 2016), fet en el marc del Pla de Barris que promou
la Generalitat de Catalunya,  comença a l'alçada del safareig de
la Portalera i acaba al Pont Romànic. L'obra ha configurat un tram
de recorregut per al vianant resseguint la llera de la Riera de Caldes
al seu pas per la façana urbana del municipi i ha suposat la
recuperació i dignificació d'un conjunt d'elements patrimonials de
gran bellesa. La recuperació del passeig de la Riera ha tingut un
cost total d'1.436.262�, finançat en un 50% pel Pla de Barris.

Acaba el projecte de recuperació
del passeig de la Riera

L'alcalde Jordi
Solé i la regi-
dora d'Acció
Social i Igualtat
d'Oportunitats,
Mar ia  P i la r
Aznar, han en-
tregat aquest
novembre els

primers Certificats d'Acollida a 13 veïns de Caldes de Montbui
arribats d'altres països i que han superat el circuit formatiu del
Servei de Primera Acollida. De les 13 persones que han obtingut
el certificat, tres provenen del Marroc, dues de l'Índia, dues de
Gàmbia, dues de Senegal, una de Mali, una de Bolívia, una de
Tailàndia i una de Pakistan. I és que el Servei de Primera Acollida
s'adreça a persones arribades d'altres països per facilitar-los el
viure i treballar a Catalunya, i acompanyar-los així en el seu procés
d'integració.

El Servei de Primera Acollida
El Servei de Primera Acollida és un conjunt d'accions i recursos
que responen a les necessitats inicials de formació i informació de
les persones arribades d'altres països que ofereix l'Ajuntament de
Caldes de Montbui i la Generalitat de Catalunya. El servei inclou
tres mòduls formatius de llengua, coneixements laborals i societat
catalana.

S'entreguen els 13 primers Certificats d'Acollida

A la VI edició de la Nit de l'Esport, celebrada el passat 16 de
setembre, es van lliurar una trentena de guardons que
reconeixen trajectòries, futures promeses, esforç, sacrifici
i actituds exemplars d'entitats esportives i esportistes
calderins.  Els trenta guanyadors d'aquesta edició van ser
escollits per tres vies diferents:

1. Per la Comissió de la Nit de l'Esport formada per: Núria Carné
i Navarro, regidora d'Esports i Comunicació; Josep Lluís Ibort,
cap de l'Àrea de Serveis Personals (Ajuntament); Montserrat
Arseda Badia, tècnica d'Esports (Ajuntament); Miki Güell, cap
d'Esports de VOTV; Maria Mercè Banyuls, Tot Caldes; Míriam
Viaplana, Ràdio Caldes; Ramon Solé, El 9Nou; Kilian Càtedra,
Setmanari Montbui.

2. Per les entitats esportives locals que van atorgar directament
un guardó de reconeixement a persones i equips del seu propi
club.

3. Per votació popular: la ciutadania presentava i votava de forma
virtual als candidats per tal de fer entrega del Guardó Especial
de la Nit de l'Esport. Com a novetat d'aquesta edició, no es va
desvetllar el nom del guanyador, Roger Hermosilla (tir amb arc
en disciplina olímpica, categoria júnior), fins la mateixa Nit de
l'Esport.

Unes 250 persones, entre esportistes guardonats i amics de
l'esport calderí, van participar en aquesta festa bianual de l'esport
l o c a l .  I s i d r e
Pineda, alcalde
accidental, Núria
Carné, regidora
d'Esports i Toni
Regi, director del
Consell Català
de l'Esport, van
presidir l'acte.

La Nit de l'Esport 2016

L'Ajuntament de
C a l d e s  d e
M o n t b u i  h a
acreditat aquest
setembre,  per
primer cop, quatre
e s p o r t i s t e s
calderins com a
Ambaixadors de
l'esport calderí
2 0 1 6 .  A r n a u
Cervera Guardeó
(karting), Roger

Hermosilla Hinojo (tir amb arc), Andrea Soldevila Sánchez (triatló)
i Meritxell Velasco Ayguasanosa (triatló) han rebut d'aquest títol
que els acredita com a representants dels valors implícits en l'esport
que subscriu l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Els quatre
esportistes han rebut 500 � cada un que podran destinar al progrés
en les seves modalitats esportives a canvi de lluir la imatge turística
de Caldes de Montbui als seus equips i de vetllar pel foment dels
valors esportius.

En la convocatòria 2016, la primera que s'ha fet, s'han atorgat ajuts
a tots els esportistes que han fet la sol·licitud, atès que tots complien
els requisits exigits per les bases. Els candidats han de ser majors
d'edat, han d'estar censats a Caldes de Montbui (mínim 4 anys) o
haver-hi nascut, han de disposar de llicència federativa vigent, no
poden haver estat inhabilitats o sancionats i no poden tenir contractes
professionals.

Els Ambaixadors de l'esport calderí 2016

és notícia
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Obres de millora al Cementiri

Durant el mes de setembre s'ha dut a terme un projecte de millora
al Cementiri Municipal que ha suposat la pavimentació de la
majoria de carrers de l'equipament. Aquesta actuació s'ha fet amb
asfalt de colors bordeus i ha permès estabilitzar uns carrers que
eren de sauló i millorar alhora l'estètica del ferm del 70% del
passadissos. Tot plegat, permet tenir un espai més fàcil de netejar
i més accessible.

A més, la Brigada Municipal ha preparat el soterrament dels
serveis d'aigua, aigua de rec, enllumenat i preses de corrent
elèctrica. I per últim, abans de Tots Sants, s'han arranjat les
teulades dels nínxols, s'han repintat les parets i s'han afegit
parterres enjardinats. El conjunt de totes les intervencions de
millora fetes al Cementiri ha tingut un cost total de 120.000 �.

El 12 de novembre es
van obrir al trànsit els
carrers de Font i Boet
i Sentmenat després
de sis mesos d'obres.
El projecte ha suposat
la millora d'un dels
principals eixos viaris
del municipi i, alhora,
la incorporació d'una
nova zona de con-

vivència segura i amable entre trànsit rodat i passeig de vianants,
en una zona on hi ha la Residència Santa Susanna i de Les Cases
dels Mestres.

Així doncs, el carrer de Font i Boet s'ha convertit en una via de
plataforma única que s'allarga a través del carrer Sentmenat fins
a Pi i Margall. Font i Boet té un tram central de llambordes per
delimitar el trànsit rodat de la zona de vianants, sense necessitat
de voreres i alçades diferents. També s'han instal·lat tres passos
de vianants al llarg de tot el recorregut, nou mobiliari urbà (bancs
i jardineres) i nou arbrat, i s'ha eliminat l'aparcament al carrer de
Font i Boet (que es compensarà amb el projecte del pàrquing al
tocar dels horts). El projecte també ha inclòs la renovació dels
serveis de enllumenat públic, aigua, clavegueram, telefonia, gas i
subministrament elèctric.

El cost final de l'obra ha estat de 234.464,79� (88% a càrrec de la
Diputació de Barcelona i 12% a càrrec de l'Ajuntament).

El nou carrer de Font i Boet
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El passat 7 d'octubre,
coincidint amb la Festa
M a j o r ,  e l  M u s e u
Thermalia va inaugurar
l'exposició "La Guerra
Civil a Caldes (1936-
1939)", comissariada per
l 'h istor iador Eduard
Puigventós. La mostra és
un recull de fotografies,
documents i veus dels

efectes de la guerra sobre la vila de Caldes de Montbui.

L'exposició, que es podrà visitar fins el 7 de gener de 2017, és
una mirada al passat que incorpora nombrosos testimonis orals
gràcies a dos grans projectes fets anteriorment: el llibre "Caldes
de Montbui 1936-1939. Entre la il·lusió i el dol. Revolució i
Guerra Civil" i el documental "Temps de Revolta 1936-1939"
inclòs dins de la mateixa exposició.

L'exposició feta catàleg

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha editat un catàleg d'aquesta
mostra que es pot comprar a Thermalia per un preu de 10 euros.
El catàleg ofereix un complet recorregut pels continguts de
l'exposició amb diversos capítols dedicats a la Caldes
Republicana, la guerra, els soldats, els refugiats o la vida a la
reraguarda, entre d'altres. També recull un llistat de víctimes i
tota la bibliografia i fonts que han fet possible aquesta exposició.

La sessió de la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets
Humans del passat 6 de setembre va servir per presentar els
projectes de cooperació al desenvolupament de la convocatòria
2016 de l'Ajuntament de Caldes de Montbui dotada amb 40.000
euros. Dels 5 projectes presentats, finalment 3 obtindran
finançament:

1- Projecte Karang-Educació (Senegal).

El projecte presentat per l'entitat Caldes Solidària vol ajudar a
finançar la construcció d'un dormitori de 60 places per a la granja
escola de Niombato dedicada a la formació professional en
l'àmbit agrícola.

2- Projecte d'enfortiment de les capacitats productives i
l'impuls de les emprenedories associatives a 6 parròquies
de la Província de Loja  (Equador).

La Creu Roja Caldes-Palau-Sant Feliu ha presentat aquest
projecte que vol potenciar la capacitació social i la inserció
laboral de microempreses en la producció de cafè, hortalisses
i herbes aromàtiques.

3- Projecte Ja'ab  (Yucatan, Mèxic).

El projecte és una proposta de l'Ateneu Centre Democràtic que
consisteix en la impressió de 2 llibres d'una col·lecció d'un total
de 12 que han estat realitzats des de la participació compartida
de més de 500 joves d'origen de la cultura maia en 12 ciutats
de l'àrea Maia.

Projectes de cooperació 2016

Les imatges, els testimonis i les veus
de la Guerra Civil a Caldes

El diumenge 6 de novembre, amb motiu de la celebració del seu
patró Sant Rafel, la Policia Local va fer la tradicional parada policial
a la plaça de la Font del Lleó. L'acte, que es va recuperar l'any
2015 després de 3 anys sense fer-se, serveix per escenificar el
compromís dels agents amb la ciutadania, posar en valor la seva
tasca i evidenciar la confiança que la població de Caldes de Montbui
té dipositada en el cos, com indiquen els bons resultats obtinguts
en l'enquesta de satisfacció 2016. L'alcalde, en el seu parlament,
també va demanar als cossos de seguretat que sota qualsevol
circumstància es mantinguin lleials a les institucions i al poble al
qual es deuen.

En aquesta ocasió, la celebració va servir també per lliurar una
medalla de permanència de 1a categoria a l'inspector en cap Manel
Ruiz, amb motiu dels 30 anys de servei al cos calderí, i també es
van entregar medalles de permanència de 2a categoria, per 20
anys de servei, a un caporal i cinc guàrdies.

+notícies

L'Ajuntament de Caldes
de Montbui va convocar
al mes de juliol la
segona edició de la
beca de recerca local
dedicada, en aquesta
ocasió, a l'estudi sobre
Torre Marimon.
A  la convocatòria es
van presentar dues
c a n d i d a t u r e s  i ,
finalment, el guanyador
va ser el jove historiador

calderí Marc Soler Gutiérrez. La Beca, promoguda per l'Arxiu
Històric de Caldes de Montbui, està dotada amb 1.750 � que
es destinen a la recerca d'un fet puntual de la història local,en
aquest cas Torre Marimon, i el comissariat d'una exposició sobre
el mateix tema que allotjarà el Museu Thermalia. En la primera
edició de Beca la guanyadora va ser Raquel Castellà per fer la
recerca i l'exposició sobre Les Pedreres de Caldes.

Teniu materials sobre Torre Marimon?

Si teniu documents, fotografies o testimoni oral sobre la història
de Torre Marimon que pugui contribuir a aquest treball de recerca
i a l'exposició us podeu adreçar al Museu Thermalia (pl. de la
Font del Lleó, 20 - 93 865 41 40 - thermalia@caldesdemontbui.cat).

Torre Marimon, tema central
de la 2a Beca de recerca de la història local

El curs escolar 2016/2017 va
començar amb l'anunci de
l'acord entre l'Ajuntament i la
comunitat educativa per tirar
endavant un Projecte Educatiu
de Ciutat (PEC). El PEC és un
pro jec te  que busca e l
compromís ciutadà amb
l'educació i que neix amb
l'objectiu de donar resposta a
d i f e r e n t s  n e c e s s i t a t s
d'educació global i a les
prioritats expressades durant
l'elaboració del Pla Estratègic
Horitzó 2025.

Suma't al PEC!
Durant aquests primers mesos de curs, i amb el suport de la
Diputació de Barcelona, s'ha fet un treball intern de diagnosi de la
situació actual a la vila termal en matèria d'educació des d'un punt
de vista global. A inicis de 2017 aquest projecte s'obrirà a la
participació ciutadana amb una jornada de presentació del PEC
que serà el punt de partida del procés col·lectiu de construcció de
l'estratègia educativa del poble. Aquesta jornada es farà el dissabte
21 de gener, de les 10 a les 14 h, a les Cases dels Mestres.

Més informació a www.caldesdemontbui/pec

Caldes augmenta els ajuts
i beques escolars

Aquest curs escolar 2016/2017 l'Ajuntament de Caldes
de Montbui ha atorgat, una vegada més, diverses ajudes
i beques escolars.

En concret, s'han aprovat 238 ajuts per a material escolar
i llibres d'alumnes de primària i secundària per un import total
de 16.050 � (2.000 � més que el curs passat).

També s'han atorgat 31 ajudes per les quotes
d'escolarització de les escoles bressol per un import total
d'uns 25.000 �, el que suposa 4 ajudes més que el curs
anterior, i 16 ajuts per menjador escolar de les escoles
bressol.

L'ajuntament també ha concedit els 35 ajuts sol·licitats per
al Casal d'Estiu i el Club Jove per un import de més de
2.400 �, més del doble que el curs 2015/2016, i aquests s'han
complementat, a més, amb  20 ajuts socials més per un
import d'uns 1.300 �. També s'han fet 14 ajuts socials per
menjador del casal d'estiu per un valor de 2.450 �.

Pel que fa als ajuts per colònies i crèdits de síntesi, se
n'han beneficiat un total del 141 alumnes i, a més,
l'Ajuntament de Caldes ha aprovat 35 ajuts d'urgència social
per menjador escolar per a menors en situacions de risc social.
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La Policia Local
renova el seu compromís amb la ciutadania

Caldes engega el Pla Educatiu de Ciutat (PEC)

Autor desconegut. Col·lecció fotos de la CNT
de l'Institut d'Història Social d'Àmsterdam

A inicis de novembre
ha començat la tercera
edició del programa
LECXIT a les escoles
de Caldes de Montbui.
A finals d'octubre es
va fer una sessió de
formació per  a ls
voluntaris i, finalment
s'han sumat a la

iniciativa 40 voluntaris/mentors repartits entre les escoles d'infantil
i primària de la vila termal que ajudaran a 40 infants a adquirir el
gust per la lectura. Aquest curs, i com a novetat destacada, alumnes
de 3r i 4t d'ESO i de Batxillerat de l'Escola Pia i de l'Institut Manolo
Hugué participen formalment com a voluntaris del programa LECXIT.

LECXIT, lectura i èxit

LECXIT és un programa promogut per la Fundació Jaume Bofill,
la Fundació "la Caixa" i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que té per objectiu incrementar l'èxit
educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva
comprensió lectora.
A Caldes s'ha materialitzat gràcies al treball conjunt d'escoles de
primària, AMPAs, Biblioteca de Caldes i Ajuntament, amb la
coordinació del Punt de Voluntariat per tal de fer la crida i les
inscripcions dels voluntaris. La tasca principal del voluntari és
acompanyar la lectura d'un infant, contribuir a ajudar-lo a gaudir
de la lectura i d'alguna manera esdevenir un referent lector.

40 voluntaris participen a la 3a edició del LECXIT

La Taula de Turisme, reunida el passat mes de setembre, ha
determinat el destí dels 16.000 � de pressupost participatiu per
accions de promoció turística de Caldes de Montbui. D'aquesta
manera, Isidre Pineda, regidor de Turisme, ha presentat les propostes
pròpies del departament i les del sector turístic. A partir d'aquí, els
representants de diferents establiments i serveis turístics de la vila
han decidit que el pressupost es destinarà a editar fulletons
promocionals dels serveis termals del municipi, fer una campanya
de difusió de la marca turística Caldes Bull, editar nous vídeos
d'impacte viral a xarxes socials i fer la segona Via del Pintxo. També
es farà una campanya publicitària per Nadal i s'encarregarà material
promocional de les Jornades Gastronòmiques de les Cireres.

Entre els projectes dels pressupostos participatius que es van
acordar l'any 2015 destaca la guia Top 10 de Caldes de Montbui,
on apareixen els 10 punts d'interès turístic que ningú s'ha de perdre
si visita la vila termal, i que es va presentar en aquesta mateixa
trobada, i la guia de restaurants que estarà enllestida a finals d'any.

Pressupostos participatius de turisme

Cloenda del programa LECXIT 2015/2016



Un Nadal més humà
Cada any per aquestes dates ens retrobem amb el mite de l'etern retorn. El Nadal esdevé el fil conductor d'un complex magma de
tradicions, cultura, records, emocions i fins i tot de profundes contradiccions. És fàcil caure en tòpics i frases fetes, alhora és difícil dir
què és el Nadal, ja que cadascú ho viu de forma diferent. El Nadal, per nosaltres, és sobretot humanitat, retrobar-nos amb tot allò que
ens fa ser més humans, més persones. Retrobar-nos davant del tió, a la vora del foc, com sempre s'ha fet, implorant o exigint, millor dit,

a la natura que màgicament faci partícip als infants dels seus béns té quelcom de tel·lúric, però ens fa humans, ens apropa a les nostres arrels, a la nostra
comunitat, ens situa a l'univers. Sens dubte la característica que més defineix l'ésser humà és la cooperació. No som humans per saber fer servir l'últim
aparell electrònic, som humans si sabem cooperar culturalment amb els altres. Això és el Nadal i això també és la política tal com l'entenem.

Grup Municipal Units per Caldes
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els grups municipals opinen

Mirem cap al futur potenciant les nostres fortaleses
El passat novembre vam rebre la visita del Delegat de la Generalitat a Barcelona. Després d'ensenyar el nou passeig de la
Riera, el pont romànic recuperat i d'explicar els nous projectes, deia que Caldes és un poble que té visió de futur i cuida els
petits detalls. Creiem que una altra una altra mostra d'això és la remodelació del carrer Font i Boet. Hem fet un carrer més

còmode, més ample per passejar, s'ha adaptat a les persones amb mobilitat reduïda i és transitable pels vehicles. Una vegada més, s'ha demostrat que
els canvis que fem, tot i que entre alguns generin resistència, són per fer un pas endavant, per millorar, per prosperar, que en definitiva és del que es tracta.
Continuem treballant per fer de Caldes el millor poble del nou país i seguirem! Per això, treballem ja en el projecte de la nova plaça del Lleó incorporant
les aportacions dels calderins que hi han volgut dir la seva.

Grup Municipal ERC

I vosaltres què li demaneu al 2017?
Els inicis i finals d'any es regeixen per propòsits i desitjos. Per aquest nou any els i les socialistes de Caldes mirem enrere i endavant
a l'hora. Portem mesos d'eleccions, d'incertesa, de governs en funcions i d'absències de membres de govern a la Casa de la Vila. Per
això des del PSC volem un 2017 on els òrgans de participació ciutadana tinguin més poder de decisió, on cada inici del curs tinguem
una defensa aferrima de les nostres línies educatives i la qualitat dels nostres centres per davant de ràtios numèriques, on el govern
municipal reclami la reobertura de les urgències nocturnes del nostre CAP, o simplement, on el nostre alcalde estigui al municipi del

que és alcalde més que algun dia a la setmana. Que com diu la dita, no es pot estar a misa i replicant. Per la nostra part esperem que el 2017 ens permeti
seguir treballant amb els nostres veïnes i veïns dia a dia, portar al ple la seva veu i ser tant crítics com propositius. Bon any i bones festes!

Grup Municipal PSC - PM

Propostes en positiu. Dos desitjos.
Arribem a finals d'any satisfets de l'acció realitzada des del nostre grup. Tal com vam anunciar al seu dia hem practicat una oposició
rigorosa i, alhora, propositiva. Hem estat dels pocs grups en posar sobre la taula mesures per introduir a les ordenances fiscals del
proper any, en el nostre cas, que ajudin a la reactivació econòmica. Al mateix temps, hem estat l'únic grup que ha presentat actuacions
per incloure al pressupost municipal del 2017, i algunes d'elles formaran part del programa de govern per al següent exercici:
habitatge social, pla d'arranjaments dels parcs infantils, etc. Per últim, dos desitjos. Primer, que la tasca que durà a terme el nostre
alcalde a partir del gener com a eurodiputat a Brussel·les sigui fructífer per al bon futur del nostre país. I segon, desitgem que el

2017 sigui un any ple de bones notícies per als calderins i calderines. Bones festes i Bon Nadal a tots i totes!

Partit Demòcrata Europeu Català

Som Caldes ha tingut l'amabilitat de cedir-nos el seu espai
La Plataforma Salvem les Hortes es va constituir per gestionar el malestar que l'anunci de construcció d'un pàrquing a les Hortes de
Baix generava en bona part de la població.
Pensem que no s'ha de fer perquè:
� Manca un estudi de mobilitat que en justifiqui la necessitat
� Manquen estudis alternatius que justifiquin per què no a altres llocs
� La inversió, de tres milions d'euros, és una hipoteca pels futurs consistoris

� S'ha adjudicat a una empresa del grup de Florentino Pérez, sempre problemàtic a l'hora dels comptes (Castor, Canal de Panamà, Túnel del Portús...)
� ...i d'altres consideracions que no caben aquí
Creiem que és una decisió transcendental i per això hem demanat al Consistori que faci un referèndum; davant la seva negativa, estem fent una recollida de
signatures. Ja som prop d'un miler de calderins que demanem el referèndum, i seguim sumant. Per qualsevol consulta ens podeu escriure a salvemleshortes@gmail.com

Grup Municipal Som Caldes

Felicitar el Nadal
Felicitar el Nadal és cada any una oportunitat entranyable d'acostar-nos tots els vilatans/es. Nadal és temps de retrobaments, d'alegria
i celebracions amb les persones que més estimem. Són dies per tancar els ulls i somiar, un poble i un mon millor, amb pau, llibertat i
fraternitat per a tothom. Són dies per fer balanç de l'any que queda enrere i imaginar un 2017 ple de reptes i promeses, tanquem els
ulls uns instants... obrim-los per començar amb il·lusions i esperança el nou any i fer realitat els nostres somnis.

Desitgem que també sigui temps de reflexió, de pau i de solidaritat per a tothom, i que entre tots fem possible un any nou ple de pau, amor i prosperitat
i un futur millor per al nostre poble. De tot cor, us desitgem que passeu unes bones festes de Nadal i un bon any nou.

Grup Municipal PP

8 de cada 10 calderins creuen que en el darrer any el poble ha millorat

El 96% dels veïns de Caldes de Montbui,
satisfet de viure a la vila termal

L'enquesta de satisfacció ciutadana 2016 encarregada per l'Ajuntament de Caldes de Montbui mostra un elevat grau de
satisfacció dels ciutadans respecte als serveis municipals i al municipi en general. 8 de cada 10 veïns enquestats creu que
en el darrer any Caldes de Montbui ha millorat, un 84% creu que de cara al futur seguirà millorant i més del 96% es mostra

satisfet de viure a la vila termal. Dels 20 serveis municipals analitzats, tots estan aprovats amb una nota superior al 5,5 i
13 (el 65%) tenen una valoració mitjana superior al 7, obtenint així un notable.

ELS SERVEIS AMB NOTA MÉS ALTA:

Oferta i activitats festives i culturals 7,91

Estat de conservació del patrimoni històric 7,84

Instal·lacions esportives 7,81

Els serveis amb una millor valoració són els relacionats amb la cultura,
l'oci i l'esport, així com els que tenen a veure amb l'espai públic, les
zones verdes i l'entorn natural i la qualitat de l'oferta turística i la
gestió global de l'Ajuntament. D'altra banda, els que han rebut una
puntuació més baixa han estat l'oferta d'aparcament, el trànsit i la
circulació de vehicles, l'asfaltat i la conservació de carrers, i la recollida
d'escombraries per part dels usuaris que tenen el servei porta a porta.

La resta de serveis, com la neteja dels carrers o el funcionament del
CAP, tenen unes notes mitjanes superiors al 6,6.

Cal destacar que els calderins valoren especialment l'oferta d'activitats
festives i culturals, amb una nota d'un 7,91; les instal·lacions esportives,
que han obtingut un 7,81; i i l'estat de conservació del patrimoni
històric, amb un 7,4.

Enquesta de satisfacció ciutadana 2016
L'ajuntament de Caldes de Montbui ha encarregat a la consultoria sociopolítica Neòpolis l'elaboració de l'enquesta de satisfacció ciutadana
2016. Les conclusions d'aquest treball són el resultat de les enquestes realitzades per telèfon, d'una durada aproximada de 15 minuts
cadascuna, que s'han realitzat entre el 7 de setembre i el 6 d'octubre d'aquest 2016. L'enquesta s'ha fet a un total de 402 habitants empadronats
a Caldes de 18 o més anys, una mostra representativa de la població actual del municipi.

ELS SERVEIS AMB NOTA MÉS BAIXA:

Oferta d'aparcament 5,5

Trànsit i circulació de vehicles 5,93

Asfaltat i conservació de carrers 6,06

En el darrer any, Caldes ha millorat o ha empitjorat?

17,21%

3,74%

79,05%

Ha millorat

Ha empitjorat

Està igual

Està satisfet de viure a Caldes de Montbui?

Molt satisfet

Satisfet

Ni satisfet ni insatisfet

Insatisfet

41,04%

3,48%

0,5%

54,98%
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19 de desembre

De 17.30 a 18.30 h AIKIDO NENS
De 18.30 a 20 h TAEKWONDO NENS
De 20 a 21.30  h AIKIDO ADULTS
Lloc: Carrer Buenos Aires 56
Org.: Aikido Sakaki

20 de desembre

De 18.45 a19.45 KARATE NENS
Lloc: Carrer Buenos Aires 56
Org.: Aikido Sakaki

21 de desembre

15.15 h CONCERT DE NADAL a càrrec de tots els
alumnes d'El Calderí, de P3 a 6è de primària
Lloc: Gimnàs de l'Escola El Calderí
Org.: Escola El Calderí

16.30 h TEATRE PER LA MARATÓ.
El venedor de coca
Lloc: Sala A i B de Les Cases dels Mestres
Org.: Associació Cultural de la Dona
 
De 17.30 a 18.45 TAEKWONDO NENS I ADULTS
Lloc: Carrer Buenos Aires 56
Org.: Aikido Sakaki

19 h CONCERT DE NADAL: NADALES D'ARA I

SEMPRE. A càrrec de  les corals i orquestres de l'EMM
Joan Valls
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls
Entrada gratuïta

De 19 a 20 h IAIDO ADULTS (ESPASA)
De 20 a 21.30 h AIKIDO ADULTS
Lloc: Carrer Buenos Aires 56
Org.: Aikido Sakaki

22  de desembre

De 18.45 a 19.45 KARATE NENS
De 19.45 a 20.45 KARATE ADULTS
Lloc: Carrer Buenos Aires 56
Org.: Aikido Sakaki

19 h DOCUMENTAL: 150 imatges i records dels
Pastorets del Casino 1990-2000
Lloc: Sala Petita del Casino
Col·labora: Promocions Audivisuals 3 i Acció
Consulteu preu al Casino

23 de desembre

De 10 a 13 h TALLER: FELICITACIONS DE NADAL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC

24 de desembre

D'11 a 14 h FER CAGAR EL TIÓ GEGANT SOLIDARI
Lloc: Plaça Moreu
Organitza: UCIC
Alimenta el Tió solidari i tindràs regal segur (fins acabar
existències).

De 17 a 18 h  PESSEBRE VIVENT
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Pessebre Vivent de Caldes de Montbui

De 18 a 19.15 h MISSA DEL POLLET
(Missa familiar de Nadal)
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Parròquia Santa Maria

24 h NIT DE NADAL AMB GRAVITY DJ's
Vine a passar una nit de Nadal amb seny, rauxa i família.
Lloc: Cafè del Centre Democràtic i Progressista
Organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Entrada Lliure

25, 26 de desembre i 1 de gener

18.30 h ELS PASTORETS de Josep M. Folch i Torres.
A càrrec del Grup Escènic Casino
Lloc. Sala Gran del Casino
Org.: GEC i Fundació Casino de Caldes
Venda d'entrades anticipades a Papereria M. Dolors,
dimarts i dijous de 17 a 19 h i a cultura@casinodecaldes

26 de desembre

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

27 de desembre

De 17 a 20 h TALLER: GARLANDA I MAQUILLATGE
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC

Del 27 al 30 de desembre

De 16 a 20 h PARC INFANTIL DE NADAL (PIN)
Lloc: Espai Jove El Toc
Entrada gratuïta
Activitat per a infants de 10 a 12 anys

28 de desembre

17 h ELS PASTORETS a càrrec del grup d'animació
Riure per Viure de la Fundació Santa Susanna
Lloc i org.: Fundació Santa Susanna

30 de desembre

De 10 a 13 h TALLER: PREPAREM EL CAP D'ANY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC

31 de desembre

SOPAR DE CAP D'ANY. Música i cotilló
Reserves al restaurant La Llamborda del Casino
Org.: La Llamborda

00 h NIT DE CAP D'ANY amb GRAVITY DJ's
No agafis el cotxe! A Caldes hi ha Festa!
Lloc: Cafè del Centre Democràtic i Progressista
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Entrada Lliure

D'1 a 5 h FESTA DE CAP D'ANY
Lloc: Pavelló Torre Roja
Org.: Club d'Hoquei Caldes
Preu entrada i + info a:
http://www.clubhoqueicaldes.com/

2 de gener

De 17 a 20 h TALLER DE FANALETS
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC

4 de gener

De 17 a 20 h TALLER: CORONA DE REIS I
MAQUILLATGE
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC

18 h ESPECTACLE INFANTIL i TROBADA AMB EL
LLIBRETER REIAL. Els nens que li hagin escrit una
carta l'hi podran lliurar personalment.
Lloc, org. i informació: Biblioteca de Caldes de Montbui

19  h XERRADA PRESENTACIÓ: KURDISTAN, EL
POBLE DEL SOL -HISTÒRIA POLÍTICA-
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Org.: Endavant Caldes amb la col·laboració de Tigre
de Paper Edicions

5 de gener

16.30 h VISITA DE SM ELS REIS DE L'ORIENT A
LA FUNDACIÓ SANTA SUSANNA
Lloc: Fundació 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 plaça de
la Font del Lleó
Org.: Comissió de Reis i Ajuntament de Caldes de
Montbui

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

7 de gener

De 17:30 a 19 h CONCERT PER ENCETAR UN  ANY
NOU a càrrec de l'Orquestra Simfònica  TEKHNÉ
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Parròquia Santa Maria

8 de gener

18.30 h CONCERT DE CAP D'ANY: Valsos, polques
i obres catalanes a càrrec de l'Orquestra de Cambra
de l'Empordà.
Venda d'entrades anticipades a Papereria M. Dolors,
dimarts i dijous de 17 a 19 h i a cultura@casinodecaldes
Lloc i org.: Fundació Casino de Caldes

16 de desembre

19 h INAUGURACIÓ DE LA XII
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Lloc: Sala Petita del Casino
Org.: Acció Cívica Calderina
Entrada gratuïta

17 de desembre

18 h  CALDES BULL AMB LA MARATÓ:
CONCERT ESPECTACLE. A càrrec de Coral Guisla,
Coral del Centre, Escola Pia de Caldes, Step by Step
by Montse Estrada, CN Caldes, Tot Música
Ensenyament, Església Evangèlica Paraula Viva, Stage
Escola de Dansa i Ball, Gym Guinardó de Barcelona
Rifa solidaria al final del concert
(1 tira, 2 �; 3 tires , 5 �)
Donatiu: 5 � adults, 2 � menors de 10 anys
Lloc: Sala Gran del Casino
Org.: Plataforma Caldes bull amb La Marató

20 h CONCERT: Belda & Sanjosex
Lloc: Cafè del Centre Democràtic i Progressista
Organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Preu entrada: 7 � socis i 10 � simpatitzants. Venda
anticipada al Cafè del Centre

18 de desembre

9 h CALDES BULL AMB LA MARATÓ:
4a CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA I ESMORZAR.
Recorregut circular. Anar fins a Palau i tornar. Inclou
brou calent a mig camí i entrepà de botifarra a l'arribada.
Inscripcions a partir de les 8.30 h. Donatiu: 5 �
Inici: Plaça de Catalunya
Organitza: Centre Excursionista de Caldes (CECMO)

De 10 a 14 h CALDES BULL AMB LA MARATÓ.
Al carrer: animació, inflable, tastets, biblioutlet, 
manualitats i tallers. Participen: CN Caldes,
Step by Step by Montse Estrada, Country de
l'Associació Jardí, Església Evangèlica Paraula Viva,
Kids & Us, Castellers de Caldes "Escaldats",
Stage Escola de Dansa i Ball, Bombers Caldes
Lloc: Plaça de Catalunya
Org.: Plataforma Caldes bull amb La Marató

12 h CALDES BULL AMB LA MARATÓ:
5a MARXA SOLIDÀRIA SANTA CALIDAE.
Corre, camina, trota, ajuda. Vine "nadalenc" !
Inscripcions a partir de les 10 h. Esmorzar i bossa
corredor pera als 100 primers!
Donatiu: 10 � adults, 5 � menors de 25 anys,
gratuït menors de 16 anys
Lloc: Plaça de Catalunya
Org.: Santa Calidae

12.30 h RIFA SOLIDÀRIA I
ENTREGA DE PREMIS SANTA CALIDAE
Rifa: 1 tira, 2 �; 3 tires, 5 �

19 h TURROPOP. Nadales solidàries 2016
Lloc: Cafè del Centre Democràtic i Progressista
Organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Preu: 5 �. El que es recapti es destinarà al voluntariat
del projecte de la Comunitat EKO (Grècia)


