
INFORMATIU MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI

CASA
NÚM. 48

de la Vila

Resumir les accions de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en una

publicació de vuit pàgines és una feina agosarada. De fet, l’infor-

matiu Casa de la Vila és un espai infinitament petit per justificar la

distribució del pressupost municipal de 2006. 

Per això intentem donar-vos aquesta justificació dia a dia, a través

de la feina de més de 230 persones que treballan per a l’Adminis-

tració local calderina i centenars que hi col·laboren d’una manera o

una altra. Intentem que la justificació siguin els beneficis que rebeu

respecte a la vostra qualitat de vida. Aquesta és la nostra principal aspiració.

En tancar l’any, fem aquestes quatre pinzellades sobre la feina feta. I afegim

aquesta informació a tota la que l’Ajuntament us proporciona setmanalment perquè

utilitzeu els serveis, perquè participeu de les propostes, perquè vetlleu pels vostres

drets i perquè pugueu avaluar la feina que hem fet. 

Així doncs, us convido a fer un repàs a la tria d’accions més destacades, però,

sobretot, us convido a participar del vostre Ajuntament cada dia de l’any. És la millor

manera d’acostar ciutadania i Administració i la millor manera de fer que el 2007 sigui

encara més profitós. 

Montserrat Domènech i Borrull, alcaldessa.

Se celebren desenes

d’actes per la qualitat

de vida de les dones i la

gent gran

Caldes manté el seu

compromís i treballa per

una mobilitat més 

sostenible

El Taller d’Ocupació Torre

Roja ha donat un nou

impuls al poblat iber

Han començat les obres

del complex esportiu 

les Cremades

pàg. 2

pàg. 7

pàg. 4

pàg. 5

pàg. 3

Caldes estrena escola 

primària i carrer Major 

durant l’any 2006

L’educació i la via pública són dos dels àmbits que més han sumat

al llarg de l’any. Altres són l’esport, l’acció social i la promoció 

turística de la vila.  

Dues noves ordenances

municipals vetllen per

un Caldes més cívic 
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LA CASA DE LA VILA2

ELS CANVIS MÉS VISIBLES ALS CARRERS I 

A L’ENTORN DE CALDES DE MONTBUI

Enguany s’ha modificat l’enllumenat de

3 places, perquè ja havia quedat obsolet

(plaça de l’Església, plaça de l’Àngel i

plaça Font del Lleó).  En total s’han mun-

tat més de 200 estructures, elaborades

amb fil lluminós de baix consum. 

Els carrers dels polígons el Tint i el

Pinatar han rebut noms de cinc dones

cèlebres triats en un procés participatiu:

Montserrat Roig, Maria Aurèlia

Capmany, Mercè Rodoreda, Indira

Gandhi i Marie Curie.

Han començat les obres per recuperar el

torrent del Bugarai, de manera que aques-

ta zona quedi integrada en el conjunt de

la població, per permetre-hi l’accés i el

gaudi de la  població, a més de respectar-

ne i millorar-ne el potencial

Es fan les obres del Remei col·locant

panot a la voravia i creant aparcament

en el tram entre l’avinguda del Puigdomí

i el carrer d’Aiguaneix. La reforma inclou

21 aparcaments, instal·lació de mobiliari

urbà i definició de zones de gual i con-

tenidors. 

Ha desaparegut l’última casa del carrer

del Pont, edifici que formava part del

complex de Can Rius i que impedia el

pas a la finca des de la plaça de la Font

del Lleó. Aquest enderroc permetrà unir

el parc de Can Rius amb el Centre

Històric. 

Caldes estrena la tercera escola de

primària aquest curs 2006/2007. Les ins-

tal·lacions provisionals són al Bugarai,

davant de l’Escola Bressol La Lluna fins

que es construeixi l’edifici definitiu al

sector sud de la vila. 

Aquest any s’ha portat a terme el Taller

d’Ocupació “Torre Roja II”. El taller

acaba complint les expectatives d’inser-

ció laboral i de consolidació del jaci-

ment iber amb les quals va començar el

desembre de 2005.

Vuit joves formen part de l’escola d’a-

prenent de paleta per aprendre l’ofici. El

taller dura dos anys i conté dues ves-

sants, la formativa i pràctica i la de recu-

peració d’un bé públic: el safareig de la

Portalera. 
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PROGRAMES DE MILLORA DE LA INSERCIÓ LABORAL

Al llarg de l’any s’ha anat substituint la

senyalització turística, un dels objec-

tius del Pla de foment turístic. Ja s’ha

col·locat la nova senyalització als

carrers i en breu també s’instal·laran

monòlits indicatius a les entrades de la

vila. 
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LA CASA DE LA VILA 3

24 dones van completar el programa d’in-
serció laboral “Dones cap a la feina”, i 14
d’elles van trobar un lloc de treball en
acabar-lo, aquest març. El programa com-
bina formació amb pràctiques a empreses,
així com dotació d’eines de recerca activa

Una representació molt important de

l’esport calderí va assistir a la Primera

Nit de l’Esport de la vila celebrada

aquest setembre. La trajectòria de gran

quantitat d’esportistes ha rebut un meres-

cut reconeixement.reconeixement de

Caldes ha rebut el Premi a l’Excel·lència

Comercial de la Diputació de Barcelona,

que premia les millors actuacions muni-

cipals en comerç urbà. L’objecte de

reconeixement ha estat l’èxit de la

Targeta Client, de Caldes Centre

L’Ajuntament està organitzant la digita-

lització dels processos administratius,

fet que permetrà agilitzar els tràmits que

fa la ciutadania i, amb el temps, arribar

a poder fer consultes particulars a través

d’Internet. 

Aquest any s’han incorporat dues orde-

nances que tenen com a objectiu la millo-

ra de la convivència ciutadana i la regula-

rització de la tinença d’animals. Tots dos

documents s’han aprovat enguany, que ha

estat l’Any del Civisme de Caldes de

Montbui. 

Dos documents planifiquen i regulen

les accions municipals envers la igual-

tat de gènere i sobre la salut que farà

l’Ajuntament. Es tracta del Pla d’igualtat

entre dones i homes i del Pla de salut,

tots dos aprovats aquest any.

L’Ajuntament i el Centre Democràtic i

Progressista han acordat crear una

Fundació que tindrà com a objectiu la

construcció del nou auditori de Caldes.

Al projecte s’ha afegit la Generalitat de

Catalunya, que es compromet a

col·laborar en el finançament. 

FEINA MENYS VISIBLE PERÒ QUE CONTRIBUEIX

A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA

La promoció del turisme termal ha rebut
una subvenció de l’Estat d’un milió d’eu-
ros que beneficiarà totes les viles termals
espanyoles. D’administrar aquesta sub-
venció s’encarrega la Secció de
Municipis amb Aigües Termals que presi-

Dos moments importants per al turisme
termal d’aquest any han estat la signatu-
ra amb l’Associació de Balnearis
d’Espanya i la Creació de l’Observatori
de Viles Termals, dos objectius que fa
temps que persegueix la Secció de

GRANS OPORTUNITATS PER AL TURISME TERMAL
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VIDA SOCIAL, LÚDICA I CULTURAL A 

CALDES DE MONTBUI

Al llarg de l’any s’han celebrat desenes

d’activitats adreçades a la dona, a l’equi-

paració dels seus drets, a favor de la seva

salut i en contra de la violència de gène-

re. Algunes formes de treballar aquests

temes han estat: oferir xerrades, tallers i

bibliografia. 

L’Ajuntament manté col·laboracions amb

altres agents a favor de la gent gran, com

ara la Residència Santa Susanna i la

Diputació de Barcelona. A les activitats

que plegats ofereixen, aquest any s’hi ha

afegit l’inici de l’estudi de necessitats del

centre de recursos per a gent gran. 

Novembre i desembre han estat mesos

especialment importants per a la salut.

L’Ajuntament ha convidat  la ciutadania

a celebrar el Dia de l’Alimentació i el Dia

Mundial  contra la Sida ampliant la infor-

mació que pot ser d’ajuda amb actes

El Punt d’Informació Juvenil El TOC ha

tornat a ser el centre de trobada de mol-

tes activitats adreçades als joves. Però a

banda d’atendre accions puntuals, El

TOC és un espai d’atenció contínua per

a les necessitats de la població més jove.

Per segon any consecutiu funciona el pro-

grama Punt d’Enllaç amb els centres edu-

catius de Caldes, amb l’objectiu d’ajudar

a els joves a mobilitzar-se a favors dels

seus interessos socials, d’oci i formatius.

Els alumnes de 4t d’ESO en són els prin-

cipals implicats. 

L’Esport Escolar i el Casal d’Estiu són dos

programes que ofereixen activitats espor-

tives als infants durant gairebé tot l’any.

N’acaba un i comença l’altre, de manera

que l’esport com a diversió i espai d’a-

prenentatge és sempre una opció de lleu-

re dels petits. 

El Taller d’Art Municipal Manolo Hugué

ha afegit novetats a l’oferta de cursos per

a adults d’aquesta temporada. A més de

dibuix, pintura, ceràmica i escultura, el

centre d’art imparteix cursos de fotografia

analògica i digital per als alumnes adults. 

L’Escola Municipal de Música Joan Valls

continua  treballant per ser un agent actiu

dins l’activitat cultural calderina. A més

de la formació, durant tot l’any ofereix

activitats obertes a la ciutadania, com la

Quinzena Musical o la creació d’una

Per a les proves d’accés als cicles  forma-

tius de grau mitjà i al graduat en educació

secundària, a més de cursos de castellà  i

català, entre altres. El Centre de Formació

d’Adults acull unes 70 persones interessa-

des en l’oferta educativa que inclou la

preparació 
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EQUIPAMENTS PER A L’ACTIVITAT CULTURAL CALDERINA
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El Festival Caldeja’t és una de les pro-

postes de diversió al carrer més impor-

tants de Caldes i de la comarca. Dels

dos mesos que dura, destaca la Fira de

Titellaires Romà Martí, que aplega tite-

llaires d’arreu del món que actuen  als

carrers i places de la vila.

Enguany una vintena d’artistes calderins

han participat a la segona edició de l’ex-

posició biennal “Caldart”.  La mostra

s’ha convertit en l’exposició de Festa

Major del Museu Thermalia i en una

representació molt acurada de la produc-

ció artística de la vila. 

Sobre accions per la llengua, a banda

dels cursos de català per a adults, ja són

cinc les edicions de Voluntaris per la

llengua.  Parelles de nouvinguts i catala-

noparlants conversen perquè la llengua

catalana sigui vehicle  de  comunicació

i d’entesa. 

El Mercat d’Artesans i la Fira de

Nadal de Caldes són dues convocatò-

ries a les quals acudeixen fidelment

visitants de tot Catalunya. Milers de

persones desfilen per la mostra d’ar-

tesania que se celebra  pel març i per

la més primerenca fira de Nadal de la

comarca. 

Ràdio Caldes ha començat la 26a tempo-

rada ampliant les hores d’emissió als

matins i incloent franges musicals tant al

matí com a la tarda. L’emissora ha estre-

nat la nova programació coincidint amb

la campanya de Nadal, en la qual

col·labora ambientant els carrers.

El Museu Thermalia és un dels pilars de la

producció cultural calderina. A banda de

la programació anual de visites guiades i

tallers, ofereix tot un seguit d’activitats

puntuals de les quals destaca, enguany,

l’exposició Caldart inaugurada per la

FOMENT CULTURAL I OCI
SOSTENIBILITAT/SOLIDARITAT

La Setmana de la  Mobilitat  Sostenible

i el Dia  Mundial sense Cotxes són dos

esdeveniments de l’any importants per

a l’educació ambiental adreçada a

adults i a infants. Caldes és innovadora

en l’organització de cercaviles perquè

els més petits s’animin a anar a peu a

l’escola. 

La Policia  Local col·labora amb les

escoles organitzant els  cursos d’educa-

ció viària adreçats als infants de 3 a 18

anys. L’objectiu d’aquests cursos és

introduir als més joves vianants i futurs

conductors hàbits cívics a favor de la

seva seguretat i de la del seu entorn. 

D’entre les col·laboracions solidàries

que fa l’Ajuntament al llarg de l’any

destaca la participació en el  comboi

que va viatjar de Caldes a Bòsnia en el

marc d’un projecte de col·laboració

internacional. El consistori s’hi va afe-

gir aportant-hi 4.000€. 
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LA CASA DE LA VILA6

El grup municipal del PPC de Caldes de Montbui entén que

la taxa d’escombraries augmenti, però a canvi demana  que aquest

augment sigui  equiparat amb el servei que rep el ciutadà  ja que

actualment aquest servei a Caldes és prou nefast.

A Catalunya s’està treballant per donar l'impuls   a un nou model

de gestió dels residus municipals. Per  al nostre grup, i a grans trets,

creiem que els objectius que hauria d’ assolir el nostre consistori són,

en primer terme, la prevenció, la màxima recuperació de residus a tra-

vés de la recollida selectiva i, finalment, el tractament de totes les frac-

cions.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’eficàcia i eficiència dels dife-

rents sistemes de recollida que l’ Ajuntament aplica han de ser una

peça clau.  Entre tots hem de fer de  la gestió dels nostres residus una

forma d’actuar oberta i participativa, per tal de millorar-ne els resultats.

No s’ha d’oblidar que les exigències ambientals en aquest camp són

cada vegada més importants, en especial pel que fa a les noves direc-

trius  europees que exigeixen actuar en prevenció, valoritzar al màxim

les diferents fraccions de residus i, per tant, reduir la quantitat de

rebuig. No podem deixar que el nostre poble sigui un dels més bruts i

deixats del Vallès.

Bones festes i feliç any nou a tots els calderins i calderines

Grup Municipal PPC

Benvolguts calderins/Benvolgudes calderines, ens trobem ja

a les portes de Nadal i també a punt d’acomiadar un any que ha estat

important per als catalans, però també per als calderins. Hem viscut

durant aquests últims mesos el procés de reforma i aprovació d’un  nou

Estatut per a Catalunya, que  s’ha dut a terme amb un consens ampli

al Parlament i amb el lideratge del que encara és el primer partit del

país, Convergència i Unió.

També una altra circumstància fa que aquest any hagi estat  impor-

tant, CiU rep, novament, la confiança majoritària dels votants. Aquesta

vuitena victòria donava la legitimitat a Convergència i Unió de ser els

millors intèrprets de la realitat sociològica catalana, però altres no ho

van creure així i, ara, també a Catalunya governa el PSOE.

Com diem, per als calderins també ha estat un any important, Cal-

des de Montbui, amb l’esforç de tots els que hi vivim, l’anem canviant,

i canviem Caldes perquè hi ha noves necessitats, noves demandes,

nous horitzons, noves persones que esperen més del nostre poble, i un

equip de govern, un equip de persones, que ho han fet i ho seguiran

fent possible. Caldes va endavant, i hi anirà més amb els projectes que

ja s’estan duent a terme i amb els que tenim en previsió, perquè Cal-

des no es pot aturar. 

Convergència i Unió, sempre que ha d’actuar, estigui o no al

govern, actua amb sentit de país, amb sentit de poble, amb responsa-

bilitat política davant els reptes que planteja el fet de governar,  i Cal-

des no n’és una excepció, actuem des del compromís que hem adqui-

rit, des de la millor visió per a la nostra vila; sempre ho hem fet, ara ho

fem i la feina feta que tenim al darrere ens avala.

El Grup  Municipal de Convergència i Unió desitja  a tots els cal-

derins i calderines un  bon Nadal i un feliç any 2007.

Grup  Municipal de CIU

Quan tingueu la possibilitat de llegir aquest escrit serem a

les acaballes del 2006 o bé  al principi del 2007. Un bon moment per

desitjar a tothom que tingui un bon any i per fer una mica de repàs del

que hem deixat enrere. Un any d’intensa vida política a Catalunya i, per

tant, també a Caldes, amb l’aprovació del nou Estatut,  la convocatòria

d’eleccions autonòmiques, la composició d’un nou govern, la generació

de noves esperances i  molta feina per fer encara. 

Els homes i dones que vivim a Catalunya hem donat una nova opor-

tunitat a uns determinats partits polítics perquè treballin a favor de la

nostra comunitat, a favor dels nostres pobles, perquè s’implantin  políti-

ques que facin una societat més justa, més solidària, més respectuosa

amb el medi, amb les persones, perquè a través dels programes de

govern es destinin els recursos a aquells col·lectius que més els  neces-

sitin. 

En definitiva, perquè  cada un dels nostres pobles i, per tant, cada

una de les persones que hi vivim ens arribin les accions dels nostres

governants. Fa temps que es deia “Ara és l’hora dels ajuntaments” i la

veritat és que ens hem endarrerit  una mica.  Però, continuant amb les

frases fetes  “val més tard que mai”,  els ajuntaments tornem a estar

il·lusionats amb el nostre futur, amb el futur dels nostres pobles. 

Bon any a tots i a totes.

Grup Municipal PSC

Protegim l'activitat comercial de Pi i Margall. La proliferació

de serveis com bancs, caixes, immobiliàries i similars està distorsionant

el teixit comercial del nostre poble, i molt especialment d'una de les

artèries principals com és l'avinguda de Pi i Margall. Aquests serveis

sovint només tenen activitat els matins dels dies laborals, deixant les

tardes i els dissabtes sense dinamisme comercial. Ja en motiu de l'a-

provació del Pla general d'ordenació urbanística de Caldes es va obviar

la nostra proposta d'elaborar un Pla d'ordenació d'equipaments comer-

cials. Quan podíem ser pioners, no hi va haver la voluntat d'ordenar el

comerç. Ara ja són molts els municipis que s'han adonat de la necessi-

tat de regular i ordenar els seus teixits comercials per preservar el model

de poble mediterrani, que és el nostre. Un model que fomenta la cohe-

sió social i la interrelació veïnal i que ofereix seguretat i un servei de pro-

ximitat als que tenen dificultats per desplaçar-se. En el Ple Municipal de

novembre, i com a rèplica a una intervenció nostra referent a la poca

previsió de l'Ajuntament per podar els arbres de Pi i Margall en dies

potencialment comercials, perjudicant els establiments, el regidor de

comerç ens va convidar a aportar idees per al futur del comerç a Caldes.

Ho aprofitarem per posar de nou damunt la taula la necessitat d'ordenar

el comerç. Tan de bo que, pel bé de l'activitat comercial de Caldes i dels

seus usuaris, aquesta vegada ens facin cas.

Grup Municipal d’ERC

Arribem al punt del cap d’any i deixem enrere ja el 2006. El

de l’Estatut, de les eleccions anticipades i del nou  govern català.  L’any

de l’aflorament de greus escàndols urbanístics, etc. I a Caldes? Doncs,

com és habitual, poca cosa: s`ha reformat el carrer Major, ens conti-

nuem endeutant pel  nou complex de la piscina, tindrem una important

puja d’impostos a causa de  la revisió del cadastre i… se’ns acaba la

llista. No en  farem valoracions pel que fa a Caldes. El ciutadà les sap

fer ell sol i segur que en prendrà bona nota per al proper 27 de maig,

data de les eleccions municipals

Mentrestant, però, el nostre grup creu que seria convenient –si no

imprescindible- obrir un debat ciutadà, amb visió estratègica. Tenim els

equipaments públics que ens fan falta? Centres culturals, hotels d’enti-

tats, locals d’associacions, centres per a joves i per als avis, espais de

dinamització i experimentació culturals, i un llarg etcètera.  Com redis-

tribuirem i a què dedicarem els nous espais d’equipaments que vindran

de les noves promocions immobiliàries a diversos sectors de la vila afe-

gits als que ja tenim?

Som conscients que no és un debat fàcil, però entre tots –i també

i bàsicament els diferents sectors socials- podríem embastar la futura

xarxa pública d’equipaments de Caldes.

I si ens hi poséssim?

Grup Municipal ICV-EUIA

Els grups municipals opinen......
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Des de l’octubre, el

carrer Major reformat

torna a tenir el pas

obert a la ciutadania 

El diumenge de la Capvuitada, amb una cercavila

encapçalada per les autoritats locals i les colles populars

de Caldes, es va obrir el pas al carrer Major reformat. El

projecte de millora de la via adapta aquest eix primordial

als criteris de mobilitat sostenible i prioritat per al vianant

que defensa l’Ajuntament. 

A més, es planteja com una aportació per revitalitzar

el comerç del Centre Històric, fent d’aquest carrer un lloc

adient per passejar. 

El projecte de pavimentació i reforma dels serveis

del carrer Major va començar a finals de gener i ha con-

sistit a ampliar les voreres, recol·locar les llambordes,

eliminar les barreres arquitectòniques, incorporar nou

mobiliari urbà i renovar la xarxa de clavegueram i la

xarxa d’aigües. 

Els principals objectius amb els quals s’ha definit el

projecte han estat:

Incloure paviment de llambordes continu a tota la

calçada del carrer afectat.

Afegir nou mobiliari urbà que afavoreixi el trànsit de

vianants, com ara els bancs, els arbres i la nova il·lumi-

nació.

Donar preferència als vianants i no pas als vehicles en

ampliar les voreres amb trams que mesuren fins 3,50m.

Augmentar les zones de càrrega i descàrrega 

Eliminar les barreres arquitectòniques en rebaixar les

voreres que connecten la calçada amb els passos de via-

nants i que connecten les vies perpendiculars

Incorporar dues zones elevades, una a l’extrem del c.

de Bigues i l’altra a l’extrem del c. d’Asensi Vega.  

Des de principis de 2006 es fan

les obres del complex esportiu

les Cremades

LA CASA DE LA VILA 7

Aquest any ha començat la construcció d’un projecte

que culminarà entre la primavera i l’estiu de l’any 2007

i que suposa la incorporació d’un complex modern  i

totalment adaptat a les necessitats i normatives actuals

en matèria d’esport. 

Les obres del complex esportiu  les Cremades consis-

teixen a  modernitzar les instal·lacions resolent els pro-

blemes generats per l’antiguitat de l’equipament, donar

resposta a les noves necessitats esportives i les noves

demandes ciutadanes, fer un pas molt important per

garantir la seguretat dels usuaris i millorar l’eficiència

energètica de les instal·lacions esportives.

Garantir la seguretat de les persones

Per definir aquest projecte, l’Ajuntament ha prioritzat

conceptes com: satisfer les necessitats del complex en

funció de la utilització actual i de la modernització de les

tècniques esportives; garantir la seguretat de les perso-

nes usuàries,  així com l’accés de tothom pertot el  com-

plex; incorporar mecanismes d’estalvi energètic i  ajustar-

hi  les recomanacions fetes per la Generalitat de Cata-

lunya, la qual ha elaborat un mapa d’equipaments per

als municipis catalans en el qual s’estudien les necessi-

tats i la resposta a donar en matèries d’instal·lacions

esportives.

Per acabar de completar les millores a les

Cremades, l’Ajuntament ha decidit instal·lar

gespa artificial al Camp de Futbol  Municipal.

Aquesta actuació es complementa amb d’altres

intervencions sobre el camp, com la pavimenta-

ció de tot el voltant del terreny de joc, la renova-

ció de la tanca que envolta el camp, la substitu-

ció de les torres de llum i la substitució i renova-

ció de part de l’equipament esportiu.

A més, gespa al camp de futbol
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ALCALDIA 

93 862 70 27

Alcaldessa 

Montserat Domènech i Borrull   

alcaldia.cm@caldesdemontbui.cat

Comunicació

comunicaciócaldesdemontbui

@caldesdemontbui.cat

REGIDORIES DE L’ÀREA DE 

SERVEIS TERRITORIALS

93 862 70 23             

sterritorials.cm@caldesdemontbui.cat

Civisme 

Xavier Vilanova Solà  

vilanovasx@caldesdemontbui.cat

Dinamització Territorial

Iñaki Olaortua Ugalde  

olaortuaui@caldesdemontbui.cat

Medi Ambient

Xavier Vilanova Solà  

vilanovasx@caldesdemontbui.cat

Serveis

Josep Coral Ribé 

coralrj@caldesdemontbui.cat

Urbanisme

Josep Coral Ribé  

coralrj@caldesdemontbui.cat

Via Pública

Xavier Vilanova Solà  

vilanovasx@caldesdemontbui.cat

REGIDORIES DE L’ÀREA

ECONÒMICA I DE 

SERVEIS GENERALS 

93 862 70 26- 93 862 70 27

93 862 70 25    

seconomics.cm@caldesdemontbui.cat

secretaria.cm@caldesdemontbui.cat

Hisenda 

Montserrat Coll Mañosa 

collmm@caldesdemontbui.cat

Règim Intern  

Josep Maria Tarruell Llurba

tarruellljm@caldesdemontbui.cat

Recursos Humans

Josep Lluís Fernández Miró

fernandezmjll@caldesdemontbui.cat

REGIDORIES DE L’ÀREA DE 

SERVEIS PERSONALS

93 862 70 24 

spersonals.cm@caldesdemontbui.cat

Benestar Social i Salut

Montserrat Coll Mañosa

collmm@caldesdemontbui.cat

Comerç i Agricultura 

Xavier Giménez Font

gimenezffx@caldesdemontbui.cat

Cultura 

Josep Lluís Fernández Miró

fernandezmjll@caldesdemontbui.cat

Educació 

Josep Conejos Tarrach 

conejostj@caldesdemontbui.cat

Esports

Xavier Ortega Guillén

ortegagfj@caldesdemontbui.cat

Joventut

Josep Conejos Tarrach

conejostj@caldesdemontbui.cat

Participació Ciutadana

Xavier Ortega Guillén

ortegagfj@caldesdemontbui.cat

Promoció Turística

Maria Pilar Piñol Rodríguez

pinolrp@caldesdemontbui.cat

Solidaritat 

Maria Pilar Piñol Rodríguez

pinolrp@caldesdemontbui.cat

Treball i Indústria 

Jaume Miró Herms

mirohj@caldesdemontbui.cat

GRUPS MUNICIPALS

PSC  

psc.cm@caldesdemontbui.cat

CiU 

ciu.cm@caldesdemontbui.cat

ERC 

erc.cm@caldescaldesdemontbui.cat

IC-EA-EPM  

ic-ea-epm.cm

@caldesdemontbui.cat

PPC  

ppc.cm@caldesdemontbui.cat

Ajuntament

93 865 56 56

caldesm@caldesdemont-

bui.cat 

Policia Local

93 865 41 41

pl.caldesm

@caldesdemontbui.cat 

Jutjat de Pau

93 865 00 81

jp.cm@caldesdemontbui.cat

Centre d’Atenció

Primària 

93 865 41 25

Serveis Funeraris

93 727 74 00

GMSSA (Cia.

d’Aigües) 

93 865 48 47

Correus

93 865 02 49

Oficina de Turisme

93 865 41 40

tur.caldesm@

caldesdemontbui.cat 

Oficina de Català 

93 865 70 24

caldes@cpnl.cat 

Thermalia

93 865 41 40

m.caldesm@

caldesdemontbui.cat 

Deixalleria

93 744 21 21

Biblioteca

93 862 67 56

b.caldesm@diba.es

Centre Cívic i

Cultural

93 865 49 77

centrecivic.cm

@caldesdemontbui.cat 

TOC 

(Puntd’Informació

Juvenil)

93 865 46 55

pij.caldesm

@caldesdemontbui.cat

Ràdio Caldes

93 865 14 51

radiocaldes.cm

@caldesdemontbui.cat

Taller d’Art Mpal.

Manolo Hugué

93 865 44 85

tallerdart.cm@caldesde-

montbui.cat

Escola Mpal. De

Música Joan Valls

93 865 34 96 

escolademusica.cm

@caldesdemontbui.cat

Escola Bressol Mpal.

Gegant del Pi 

93 865 20 02

ebgegantpi.cm

@caldesdemontbui.cat 

Escola Bressol Mpal.

La Lluna

93 862 75 96

eblalluna.cm

@caldesdemontbui.cat

Escola Bressol Els

Peixets

93 865 05 99

CEIP Farell

93 865 03 73

CEIP Montbui 

93 865 08 33

Escola Pia

93 865 03 33

93 865 34 43

IES Manolo Hugué

93 865 37 62

Escola d’Adults 

93 865 59 80

eadults.cm

@caldesdemontbui.cat

Centre Obert

Buimont

93 865 30 53

cobuimont.cm

@caldesdemontbui.cat 

Mossos d’Esquadra

088

Bombers

112

Generalitat 

012

Emergències

Sanitàries

061

Sanitat Respon

902 111 444

te
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ajuntament de caldes montbui

www.caldesdemontbui.cat

SOBRE ECONOMIA

SOBRE POBLACIÓ

SOBRE CURA AMBIENTAL
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Números que parlen de l’any 2006 a Caldes de Montbui

La taxa d’atur decreix mig punt

Hi ha un total de: 

4.910 persones assalariades, un 3,7% més que l’any passat

656 empreses, un 1,35% menys que l’any passat

1.488 autònoms, un 3,04% més que l’any passat 

Al desembre de 2006, el cens de població de Caldes és de 16.300. La pobla-

ció ha incorporat unes 600 persones, respecte el desembre de 2005 

El tant per cent de material recollit selectivament augmenta un 0,9%, cosa que

indica un estancament en l’hàbit de reciclar de la població calderina

Respecte al reciclatge als contenidors urbans, les dades indiquen que: 

El vidre augmenta un 9%

Els envasos augmenten un 11%

El paper augmenta un 7%

L’orgànica disminueix un 0,01% 

Les entrades a la deixalleria, continuen sent unes 8.000 anuals, aproximada-

ment. 


