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CASA
NÚM. 46

de la Vila

Una de les grans assignatures pendents de Caldes de Montbui ha
estat alliberar els carrers Homs i Santa Teresa de la gran quanti-
tat de cotxes i camions que cada dia van o vénen de Sentmenat.
Per aconseguir-ho, les dues poblacions fa anys que reivindiquen la
construcció d’una variant que les connecti. Ara per fi, la Generali-
tat ha aprovat el projecte de la nova carretera que, segons les pre-
visions, estarà enllestida l’any 2008. 
La variant de Caldes a Sentmenat és un projecte que encaixa per-
fectament amb el disseny de poble en el qual treballem. La millo-

ra de la via pública és la millora de la seguretat per a la ciutadania, l’eliminació de
barreres arquitectòniques, la prioritat per als vianants, la minimització de la contami-
nació acústica i atmosfèrica i l’ordenació raonada del trànsit. Treballar per això és tre-
ballar per un projecte de lenta i costosa implantació, però de grans beneficis finals.
En tot plegat, la variant farà una aportació molt necessària a favor de la millora de la
qualitat de vida als carrers de Caldes de Montbui. És per tant, un projecte ben rebut
i del qual estarem pendents fins a veure’l executat. 

Montserrat Domènech i Borrull
Alcaldessa 

Nova senyalització
turística 

als carrers 

Obres a les 
escoles 
a l’estiu

Mig any d’obres al
carrer Major i 
a la piscina

Caldes vota 
sí a l’Estatut

pàg. 6
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Homs i Santa Teresa, carrers lliures 
de camions a partir del 2008

La Generalitat de Catalunya ha presentat el projecte de variant de

Caldes a Sentmenat que connectarà els dos pobles sense haver de

passar per dins del municipi. D’aquesta manera, es reduirà el gran

nombre de vehicles que travessen la vila d’est a oest cada dia 

El Caldeja’t 
continua amb 

música, foc i aigua
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LA CASA DE LA VILA2

L’Ajuntament ha incorporat a la flota de vehicles del
Servei d’Espais Públic tres petites furgonetes Nissan
Cabstar de 125 CV. Amb aquestes adquisicions culmina la
segona fase de renovació dels mitjans de transport i ser-
vei de les brigades. Aquestes tres furgonetes es repartiran
i se’n donaran dues a la branca de Parcs, jardins i zones
verdes, i una a la branca de Serveis generals.

Per al canvi dels vehicles, l’Ajuntament ha substituït el
sistema de compra utilitzat fins ara per un de renting, fet
que permetrà rebaixar costos i canviar els cotxes amb més
assiduïtat si és necessari. 

Resta pendent una tercera fase en la qual se substi-
tuiran la furgoneta petita, el furgó gran i el cotxe per tres
furgonetes similars a les adquirides fins ara. També es
vendrà el camió per comprar-ne un de nou.

Totes aquestes accions facilitaran el servei que donen
les brigades i la feina que comporta. 

Col·locar nous plafons de senyalització turística
és un dels objectius que planteja el Pla de foment
turístic de Caldes i el primer que s’està realitzant.
Aquests dies han començat a estar enllestits els
nous suports i les làmines que ajudaran al turisme
calderí a moure’s dins de la vila. 

Ara es fa la primera fase, que correspon a l’a-
vinguda. Pi i Margall, als carrers Homs, Santa Tere-
sa i Pare Poch, a la plaça. Lluís Companys i al Pas-
seig del Remei. Un cop acabada la primera fase, es
continuarà amb una segona tongada que inclou el
carrer Balmes, el carrer Major i altres vies de sorti-
da de la població. Aquesta segona fase també
inclou posar els monòlits de les entrades de Caldes
i els plafons turístics als aparcaments.

El projecte vol uniformitzar la
imatge implantant un nou siste-
ma de senyalització integral i
homogèni. Aquestes tasques for-
men part dels quatre grans
objectius que inclou el Pla de
foment turístic de Caldes i que
són l’adequació i millora de les
entrades de Caldes, l’adequació
del Museu Thermalia com a cen-
tre d’interpretació de l’aigua ter-
mal, l’adequació dels safareigs
d’aigua termal i la senyalització
turística.

Nova senyalització turística

Continuen les obres per millorar el tram entre l’avinguda
Puigdomí i el carrer Aiguaneix, que es faran seguint les
característiques que es van consensuar amb els veïns. 

Aparcaments i panots al passeig del Remei
L’Ajuntament ha iniciat les obres del Remei i ha col·locat

panot a la voravia i ha creat aparcament entre l’avinguda
Puigdomí i el carrer Aiguaneix. 

Així doncs, l’obra consisteix a crear unes 20 places d’a-
parcament, definir zones per a contenidors, reconstruir els
guals permanents actuals, instal·lar nou mobiliari urbà
(papereres, bancs i pilones) i construir 20 escocells per als
arbres existents.  L’actuació comprèn 176 metres de zona
pavimentada i preveu un cost d’uns 13.000 euros, corres-
ponents a les despeses originades en mobiliari urbà, mate-
rials d’obra civil, materials de jardineria, terres i sauló. 

Aquest és l’aspecte que tindrà el Camp de Futbol de Caldes

abans de finalitzar l’any. L’Ajuntament instal·larà gespa artifi-

cial per afegir aquesta millora a la modernització que està

fent a la Zona Esportiva Municipal Les Cremades. Una sub-

venció de la Diputació de Barcelona de 200.000 euros aju-

darà a finançar el projecte.

Millores al Passeig del Remei
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CINC MESOS D’OBRES AL NOU COMPLEX ESPORTIU LES CREMADES

El passat febrer van començar les obres que
han de renovar el complex esportiu Les Cremades
i convertir-lo en un centre esportiu adaptat a les
necessitats i normatives actuals. En aquests cinc
mesos s’han fet principalment tasques d’enderro-
cament per començar a aixecar aquest projecte i
tenir-lo enllestit la primavera de l’any 2007. De

moment, durant els mesos següents, s’aprofitarà
per fer feines que entorpirien el funcionament de
les instal·lacions durant el curs. Al setembre, les
instal·lacions actuals es podran utilitzar amb nor-
malitat, també el Camp de Futbol, que aquests
dies ha vist retallat temporalment part del terreny
de joc. 

Els enderrocaments de les antigues

instal·lacions van començar al març,

primer amb la pista d’esquaix i des-

prés amb el vas de la piscina. 

Amb els terrenys nets, la primera

acció ha estat obrir el forat que aco-

llirà el vas de la nova piscina. 

A finals de gener van començar
les obres del projecte de millora del
carrer Major, en el seu tram
comprès entre la plaça de l’Àngel i el
carrer Bigues. Aquesta obra consis-
teix a incloure paviment de llambor-
des continu a tota la calçada del
carrer afectat; afegir nou mobiliari
urbà que afavoreixi el trànsit de via-
nants, com ara els bancs, els arbres
i la nova il·luminació; donar pre-
ferència als vianants i no pas als
vehicles, ampliant les voreres amb
trams que mesuren fins 3,50m;
augmentar les zones de càrrega i
descàrrega; eliminar les barreres
arquitectòniques, rebaixant les vore-
res que connecten la calçada amb
els passos de vianants i que con-
necten les vies perpendiculars, i
incorporar dues zones elevades, una
a l’extrem del carrer Bigues i l’altra a
l’extrem del carrer Asensi Vega. 

SIS MESOS D’OBRES AL CARRER MAJOR

La primera acció de l’obra va ser retirar la

llamborda i la vorera i deixar el terra desco-

bert per poder refer les connexions d’aigua i

llum. 

Amb les connexions fetes, es van posar els

vorals de les voreres, la primera part visible

de l’obra.

L’últim tram del carrer Major, entre Bigues i

Torrent Salzer, s’ha mantingut intacte fins a

última hora per deixar passar els cotxes. La

policia ha indicat un pas alternatiu pel Puig-

domí per arribar a la zona esportiva.
Un cop avançada la col·locació de la vorada
es comencen a col·locar també les peces de
les voreres i formigó a la calçada.

Un cop obert el vas de la nova

piscina, les màquines han arreglat

l’espai on s’ubicarà la sala de trac-

tament de l’aigua. 

A continuació de l’espai de la sala de

tractament, s’ha obert una accés que

comunica la piscina amb el camí de

la Riera i que permetrà 

accedir-hi els vehicles.
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Es materialitza la primera proposta de la Generalitat de Catalunya per don

Montbui a Sentmenat, construint una variant que alliberarà, en gran part, la

Homs i Santa Teresa. Aquesta proposta respon a una 

LA GENERALITAT PRESENTA 
CALDES DE MONTB

ES PREVEU QUE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE ESTIGUI ENLLESTID

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PARÀMETRES GEOMÈTRICS

4.483 m.

1.816 m.

7

7/10

70 km/h

6,0%

190 m.

255 m.

1.000

1.000

Longitud tronc variant

Longitud circumvalació

Rotondes

Passos inferiors

Passos superiors

Viaductes

Murs escullera

Secció tipus

Velocitat projecte

Pendent màxima

Radi mínim

Radi màxim

Kv mínim

Kv mínim convex
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r donar resposta a la necessitat de desviar el trànsit que va de Caldes de

rt, la densitat de camions i altres vehicles que passen cada dia pels carrers

una vella reivindicació de les dues poblacions veïnes.

TA EL PROJECTE DE VARIANT
TBUI - SENTMENAT
STIDA EN UN ANY I MIG I LES OBRES PUGUIN COMENÇAR EL 2008

EL TRAÇAT A EXPOSICIÓ PÚBLICA
El traçat de variant entre Caldes i Sentmenat i les

seves característiques resta a exposició del públic
durant dos mesos a partir de finals de juny perquè par-
ticulars i administracions l’estudiïn i hi presentin al·lega-
cions. Les previsions són tenir aprovats l’estudi informa-
tiu, l’estudi  d’impacte ambiental i el projecte executiu
l’any 2007 i iniciar les obres l’any 2008. 

El dibuix de la variant comença a Caldes, a l’alçada
de la unió entre el carrer Pi i Margall i la C-59 (lloc cone-
gut com La bassa), arriba fins a Sentmenat i, sense
entrar al nucli urbà, es desvia direcció Castellar. 

LA PROPOSTA, A GRANS TRETS
La variant és l’alternativa al recorregut de la C-1413a

que uneix Caldes i Sentmenat, sense haver d’entrar als
nuclis urbans. La proposta és fer una via de set metres
d’amplada, amb dos carrils de 3,5 metres i dos vorals
d’1,5 metres. El traçat és de més de 6 km i es proposa
incloure-hi unes set rotondes per fer una connexió més
fluïda als accessos i per evitar -hi els excessos de velo-
citat. El tram es divideix en tres parts: la variant de Sent-
menat, la variant de Caldes i el condicionament del tram
del mig. El pressupost de l’obra és d’uns 6 milions d’eu-
ros.

PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA
El 14 de juny, la Sala de Plens de l’Ajuntament es va

omplir de veïns i veïnes de Caldes i poblacions veïnes
durant la presentació de l’estudi informatiu de la variant
Caldes-Sentmenat, a càrrec de Manel Nadal, secretari
de Mobilitat del DPTOP, i Jordi Follia, director general de
Carreteres del DPTOP. 

L’alcaldessa Montserrat Domènech va introduir l’acte
expressant la satisfacció de veure com comença a
materialitzar-se una vella reivindicació dels dos munici-
pis veïns.

Els camions no hauran de passar pel mig del poble
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La residència Santa
Sussana amplia l’edifici
La residència Santa Susanna ha inaugurat les obres

d’ampliació de l’edifici que van començar l’any 2004 i
que han acabat aquest juny. Van presidir l’acte la conse-
llera de Benestar Social, Marina Geli, i l’alcaldessa de Cal-
des i presidenta de la Fundació Santa Susanna, Montse-
rrat Domènech. També hi van ser presents els patrons de
la Fundació, la direcció del centre i els regidors i les regi-
dores de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Les obres a la residència han consistit a reformar
1.116m2. Amb aquestes obres s’aconsegueix ampliar
36 places socio-sanitàries i incorporar un menjador per
planta. L’obra ha tingut un cost de 3.200.000 euros. 

Aquesta és la segona ampliació del centre d’acollida
de gent gran de Caldes. La residència es va obrir l’any
1978 amb 100 places i a través d’una Fundació sense
ànim de lucre que es nodria de les donacions i aporta-
cions de la gent. El patronat ha mantingut fins ara aquest
esperit inicial. Es va fer una primera ampliació l’any
1992.

Cloenda de l’esport escolar

EL 77,22% DELS VOTS DE CALDES
RECOLZEN EL SÍ A L’ESTATUT

El divendres 16 de juny va acabar la temporada
de l’Esport Escolar que aplega 87 alumnes de les
tres escoles d’infantil i primària de Caldes de Mont-
bui. Infants de P4 fins sisè van desfilar per equips
per rebre el seu obsequi i les felicitacions en un
acte celebrat al pavelló municipal Les Cremades i
presidit pel regidor d’Esports, Xavier Ortega. 

L’acte va servir per recordar i valorar, un cop
més, la funció formativa, educativa i de potenciació
d’hàbits saludables que sempre compleix l’Esport
Escolar, molt en la línia del Pla experimental de l’es-
port, impulsat per la Generalitat i en el qual hi par-
ticipa Caldes de Montbui. 

D’altra banda, la fi del curs dóna el tret de sor-
tida d’altres activitats també adreçades a la pobla-
ció més jove de Caldes. Durant els últims dies de
juny i tot el juliol funcionaran l’Escola d’Estiu i l’Es-
tiu Jove, les dues iniciatives de l’Ajuntament
adreçades a joves i infants.

La jornada electoral del 18 de juny pel referèn-
dum per a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya ha transcorregut amb normalitat i ha des-
vetllat resultats similars als que s’han donat al con-
junt del la comunitat catalana. 

A favor del sí va votar el 77,22% (4.560 vots). A
favor del no va votar el 17,97% (1.061 vots). I el
4,81% van ser vots en blanc (284 vots). 

Dels 11.814 calderins amb dret a vot, van passar
per les urnes 5.944, el que suposa una participació
del 50,31%, xifra lleugerament superior a la mitjana
de participació de Catalunya. 

11.814 5.944 39 5.905 50.31
%

49.69
%

77,22
%

17,97
%

MILLORES A LES ESCOLES
En breu han de començar els moviments de terra que

permetran la col·locació de la nova escola de primària que
inaugurarà aquest setembre de 2006 el primer curs de vida.
Paral·lelament al moviment de terres s’estan condicionant
els serveis d’aigua, llum i telèfon. A més, continua el tràmit
per obtenir la cessió anticipada dels terrenys on s’ubicarà
l’escola definitiva, al Sector Sud del municipi.

Com cada estiu, també hi haurà moviment a les dues
escoles d’infantil i primària que ja funcionen. D’una banda,
l’Ajuntament demana una resposta, que encara no ha arri-
bat, al Departament d’Educació de la Generalitat per l’enda-
rreriment de les obres d’ampliació del CEIP Montbui. El que
sí sembla garantit és que a finals d’estiu estaran enllestits els
temes que més preocupen relacionats amb el pis superior:
canviar la teulada, adequar les aules i canviar l’escala.
Aquestes millores permetran el desdoblament de 3r de
primària que l’escola i l’Ajuntament han demanat i que ha
estat concedit. 

D’altra banda, l’Ajuntament signa un conveni amb la
Generalitat per compartir les obres que aquest estiu es faran
al CEIP El Farell. Amb 60.000 euros de la Generalitat, més
una aportació de 18.000 euros de l’Ajuntament és farà l’a-
dequació dels espais que s’ha consensuat amb l’AMPA i la
direcció del centre. Les obres consistiran en arreglar la sala
d’actes, lavabos, finestres i pintura interior i exterior.  Final-
ment, l’Ajuntament destina 30.000 euros a obres a l’Escola
Bressol Municipal Gegant del Pi per adequar . 

Santa

Susanna té

81 llits, 26

places de

centres de

dia i 69 llits

sociosanita-

ris.

CENS VOTS
EME.

VOTS
NULS

VOTS
VÀLIDS

PARTI-
CIPACIÓ

ABSTEN-
CIÓ.

SÍ NO

El resultat global en el conjunt del municipi
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Fira de Titellaires Romà 
Martí
Amb una mitjana de 300 perso-

nes per espectacle, la Fira de Tite-
llaires Romà Martí ha tornat a ser la
convocatòria més multitudinària de
Caldes de Montbui i una de les pro-
postes més engrescadores per al
maig, arreu de Catalunya. 

Companyies de titellaires de
Catalunya, de Múrcia, de València,
de França i de Brasil han tornat a
demostrar que els espectacles de
titelles han sabut evolucionar i tro-
bar el seu lloc en l’actualitat i
davant l’allau de noves formes d’oci
relacionades amb les noves tecno-
logies. 

Mostra d’Art Urbà
Disset propostes artístiques,

urbanes i efímeres s’han manifestat
en contra de les dificultats per
accedir a l’habitatge durant la Mos-
tra d’Art Urbà de Caldes de Mont-
bui, una de les activitats del Festival
Caldeja’t. La precarietat, els preus
alts, les especulacions, etc. han
inspirat als artistes novells i vete-
rans que van omplir amb les seves
propostes artístiques els carrers del

Centre Històric de Caldes. 

Mostra de curtmetratges 
“Vist i no vist”
La vida quotidiana tractada amb

humor i tocs de dramatisme sense
llàgrima fàcil ha estat el fil conduc-
tor dels set curtmetratges projec-
tats la nit de divendres. El tema i la
qualitat de les històries explicades
va aconseguir la complicitat de la
gent aplegada a la plaça de la Font
del Lleó per seguir el Vist i no vist,
enguany dedicat a l’amor i a com
guanyar-se la vida en aquest món.

Fira Botiga
Un dels atractius que per a la

població calderina té Fira Botiga és
que el passeig per Pi i Margall ajuda
a retrobar-se amb establiments de
tota la vida i a descobrir nous esta-
bliments. 

L’altre atractiu és el recorregut
per desenes de parades que es
combinen amb inflables i jocs
gegants per als més petits, anima-
ció de carrer per a tothom i activi-
tats, com el concurs de menjar cire-
res que es va celebrar al migdia. 

CALDEJA’T HA SUPERAT AMB ÈXIT LA 
PRIMERA PART DEL PROGRAMA

Continua el festival amb el BEM, la Quinzena Musical i l’Escaldàrium

BEM Festival
Dijous 29 de juny, al carrer del Forn 
davant del Casino
21 h. Dj Rap&Co
22.30 h. Oliver Nelson Project

Dijous 6 de juliol, a la plaça de l’Àngel
21 h. Dj Agència EFA
22.30 h. Malva

Dijous 13 de juliol, a plaça 11 de Setembre
21 h Dj Hostal Carib
22.30 h ASS TRIO

Dijous 20 de juliol, a plaça Font del Lleó
21.00 h Dj Joi Barath
22.30 h Miqui Puig

Organitza l’Associació Calderina de Ràdio. Hi
col·laboren: Ajuntament, Bar Kasino, Canale-
tas, El Divino, Calidae i Cafè Totote

Quinzena Musical
Dimecres 5 de juliol
20 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament
CONCERT DE MÚSICA VOCAL AMB 
L’OCTET. Direcció Josep Pieres

Divendres 7 de juliol 
CONCERT DELS ALUMNES DEL TALLER DE
MÚSICA MODERNA

Dilluns 10 de juliol
20 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament
CONCERT DE PROFESSORS DE L’ESCOLA
DE MÚSICA JOAN VALLS

Dimecres 12 de juliol
20 h a la plaça de la Font del Lleó
CONCERT DEL GRUP DE VENT H3O. 
Direcció: Toni Galan

Divendres 14 de juliol 
20 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament
CONCERT D’ALUMNES DE L’ESCOLA

Dissabte 15 de juliol 
21:30 h a la plaça de la Font del Lleó
CONCERT del grup YOUKALIS
Organitza: Escola Municipal de Música Joan
Valls

Escaldàrium, la festa del foc
i l’aigua
Dissabte, 8 de juliol
A partir de les 18 h. Activitats per a tothom
21:30 h CUINA PER CORNUTS

Lloc: Plaça 11 de Setembre
24 h ESCALDÀRIUM. Festa del Foc i l’Aigua 

Lloc: Plaça del Lleó
Organitza: Ball de Diables de Caldes. 
I recorda..mentre dura el Caldeja’t restaurants
de la vila preparen plats i menús cuinats amb
una de les millors fruites de les hortes calderi-
nes. Ells són els protagonistes de les Jornades
Gastronòmiques de la Cirera de Caldes.

CALENDARI DE LES ÚLTIMES ACTUACIONS DE CALDEJA’T

Fira Botiga

Mostra de curtsmetratges

Fira de Titellaires
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ALCALDIA 
93 862 70 27
Alcaldessa 
Montserat Domènech i Borrull   
alcaldia.cm@caldesm.diba.es

REGIDORIES DE L’ÀREA DE
SERVEIS TERRITORIALS
93 862 70 23             
sterritorials.cm@caldesm.diba.es
Civisme 
Xavier Vilanova Solà  
vilanovasx@caldesm.diba.es
Dinamització Territorial
Iñaki Olaortua Ugalde  
olaortuaui@caldesm.diba.es
Medi Ambient
Xavier Vilanova Solà
vilanovasx@caldesm.diba.es
Serveis
Josep Coral Ribé 
coralrj@caldesm.diba.es
Urbanisme
Josep Coral Ribé  
coralrj@caldesm.diba.es 
Via Pública
Xavier Vilanova Solà
vilanovasx@caldesm.diba.es

REGIDORIES DE L’ÀREA
ECONÒMICA I DE 
SERVEIS GENERALS 
93 862 70 26- 93 862 70 27
seconomics.cm@caldes.diba.es
Hisenda 
Montserrat Coll Mañosa 
collmm@caldesm.diba.es
Règim Intern  Josep Maria Tarruell
Llurba
tarruellljm@caldesm.diba.es
Recursos Humans
Josep Lluís Fernández Miró
fernandezmjll@caldesm.diba.es

REGIDORIES DE L’ÀREA DE
SERVEIS PERSONALS
93 862 70 24 
spersonals.cm@caldesm.diba.es
Benestar Social i Salut
Montserrat Coll Mañosa
collmm@caldesm.diba.es
Comerç i Agricultura 
Xavier Giménez Font
gimenezffx@caldesm.diba.es
Cultura 
Josep Lluís Fernández Miró
fernandezmjll@caldesm.diba.es
Educació 
Josep Conejos Tarrach 
conejostj@caldesm.diba.es
Esports
Xavier Ortega Guillén
ortegagfj@caldesm.diba.es 
Joventut
Josep Conejos Tarrach
conejostj@caldesm.diba.es 
Participació Ciutadana
Xavier Ortega Guillén
ortegagfj@caldesm.diba.es 
Promoció Turística
Maria Pilar Piñol Rodríguez
pinolrp@caldesm.diba.es
Solidaritat Maria Pilar Piñol
Rodríguez
pinolrp@caldesm.diba.es 
Treball i Indústria 
Jaume Miró Herms
mirohj@caldesm.diba.es

GRUPS MUNICIPALS
PSC  
psc.cm@caldesm.diba.es
CiU 
ciu.cm@caldesm.diba.es
ERC 
erc.cm@caldesm.diba.es
IC-EA-EPM  
ic-ea-epm.cm@caldesm.diba.es
PPC  
ppc.cm@caldesm.diba.es

Ajuntament 
93 865 56 56
Policia Local 
93 865 41 41
Jutjat de Pau 
93 865.00.81
Centre d’Atenció
Primària  
93 865 41 25
93 865 4455
Serveis Funeraris 
93 727 74 00
GMSSA (Cia d’Aigues)
93 865 48 47
Correus 
93 865 02 49
Thermàlia-Oficina de
Turisme
93 865 41 40
Deixalleria
93 744.21.21
Biblioteca
93.862.67.56

Centre Cívic i
Cultural
Secretària
93 865 49 77
TOC - Punt d'Informació
Juvenil
93 865 46 55
Ràdio Caldes 
93 865 14 51
Taller d’Art M. Hugué   
93 865 44 85

Escola de Música Joan
Valls  
93 865 34 96

Centres d’educació
Escoles Bressol: 
El Gegant del Pi
93 865 20 02
Els Peixets
93 865 05 99
Escola La Lluna:
93 862 75 96
CEIP El Farell 
93 865 03 73
CEIP Montbui
93 865 08 33
IES Manolo Hugué 
93 865 37 62
Escola Pia 
93 865 03 33
93 865 34 43
Escola d’adults 
93 865 59 80

Mossos d’Esquadra 
088
Bombers 
112
Generalitat 
012
Emergències 
sanitàries 
061
Sanitat Respon 
902 111 444
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ajuntament de caldes montbui

www.caldesdemontbui.org / caldesdemontbui.cat

Són tants els canvis que perdem la memòria de com era

abans ... i no ens referim als anys 70 o 80 sinó la memòria

més recent. 

A Caldes en els darrers temps s’han produït grans trans-

formacions, en l’espai  públic i també en els espais privats,

només cal caminar pels carrers per veure el ritme de cons-

trucció. 

Els espais públics, que són els que ens pertanyen com a

ciutadans i ciutadanes d’un poble, s’han anat adequant amb

petits projectes, fugint d’aquelles obres sumptuoses que

costen tants diners, però que són obres efectives i que ser-

veixen per gaudir millor d’aquell parc, d’aquella plaça, d’a-

quell racó. No us farem la llista de tot allò que s’ha fet, per-

què sou vosaltres els usuaris que els coneixeu prou bé.

També s’ha transformat en obres més “contundents”,

també més polèmiques però que finalment, quan s’hagin

acabat podrem valorar-ne la millora.

Però queda tant per fer... hem de millorar l’enllumenat

públic dels nostres carrers, hem de fer el manteniment dels

asfaltats, que vam pagar entre tots, i que fa temps van con-

vertir els carrers de terra en carrers asfaltats que el pas dels

anys, l’increment de l’ús fa que es deteriorin. 

Aquestes dues propostes les tenim enllestides per

començar-les ben aviat però ens cal fer un debat i discussió

perquè en el mig termini definim entre tots, polítics i ciuta-

dans i ciutadanes, com volem que siguin els nostres carrers,

com volem viure els espais comuns, com volem caminar,

passejar, circular pels carrers de Caldes. 

Ens cal una reflexió de com volem TRANSFORMAR els

carrers del nostre poble. És el que hem anomenat com a

“pacte per a la mobilitat”. 

Tots els grups polítics hem començat amb aquesta refle-

xió i us proposarem compartir aquestes decisions.

Que passeu un bon estiu. 

Grup Municipal PSC 

La transformació d’un poble
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