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infoEsquerra

S’HAN INICIAT LES OBRES DEL FUTUR ESPAI JOVE
La casa de Font i Boet 4, propietat de la Diputació però cedida a l’Ajuntament, s’està rehabilitant per acollir 
el nou Espai Jove. Amb aquest equipament, el TOC se n’anirà del Centre Cívic per multiplicar el seu espai.

 
CONTINUA LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT DEL MUNICIPI
S’ha iniciat la tercera fase d’aplicació del Pla Director de l’Enllumenat, que actua sobre 17 carrers del nucli 
antic i 2 al Camp de l’Arpa. L’actuació permetrà estalviar gairebé 10.000 euros en la factura de l’enllumenat. 
En tres anys, el municipi ha invertit gairebé 600.000 euros per tenir un enllumenat més sostenible i eficient.

EL CENTRE D’INICIATIVES EMPRESARIALS ‘LA BORDA’ PREN 
FORMA
A finals de l’any passat van començar les obres que permetran posar a disposició dels emprenedors 
despatxos i tallers amb serveis comuns. El nou equipament, que estarà enllestit al març, pretén 
promoure la generació i consolidació d’empreses i esdevenir així una eina més de lluita contra la crisi.

CALDES DISPOSARÀ D’HORTS PER A ÚS DOMÈSTIC A TORRE 
MARIMON
Fruit d’un conveni entre l’Ajuntament i l’IRTA, el municipi disposarà a Torre Marimon d’una seixantena de 
parcel·les destinades a horts domèstics per a autoconsum. Properament s’iniciarà la inversió per adequar l’espai.

 
EL MOLÍ D’EN RAL, REHABILITAT
Els membres del Pla d’ocupació han rehabilitat bona part de l’equipament i el seu entorn. Les entitats 
estan ara treballant en un nou projecte associatiu que acosti l’equipament al municipi i al barri.

AQUESTA SETMANA S’HA INICIAT LA DESBROSSA D’UN TRAM 
DEL TORRENT DEL BUGARAI
El nou contracte verd permet millorar el manteniment de zones verdes i espais fluvials com el 
Torrent del Bugarai o la Riera de Caldes. A més, a petició dels veïns, l’Ajuntament ha acordat 
la reconstrucció de la vorera del passatge del Torrent del Bugarai després de comprovar que a 
causa de deficiències tècniques mal solventades al seu moment la vorera anava baixant de nivell.

FI DEL LITIGI DE LES ANTENES DEL CARRER MONTSERRAT
A finals d’any la companyia Vodafone, acatant una sentència judicial, va desmantellar les polèmiques antenes d’un 
bloc de pisos d’aquest carrer. Les noves antenes s’instal·laran al polígon La Borda, en una zona d’equipaments 
tècnics i municipals; de moment el servei s’està donant des d’unitats mòbils al costat del parc de bombers.



SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
L’Oficina d’Habitatge tramita l’atorgament de subvencions per a la millora d’elements comuns d’habitatges 
que promou el Pla de Barris. El 2009 es van concedir 5 subvencions, amb un total de 38.833€, i el 2010 
se n’han concedit 13 més, amb un total de 120.000€. Des de l’obertura de l’Oficina d’Habitatge, al maig 
de l’any 2009, aquest servei ha subvencionat la millora de 26 edificis (que sumen uns 226 habitatges).

THERMALIA FORMA PART DE A NOVA XARXA DE PUNTS 
D’INFORMACIÓ TURÍSTICA COMARCAL
El Museu acull un dels quatre punts d’autoconsulta amb informació turística que s’han instal•lat a la 
comarca.

DISSABTE 22, L’ASSAMBLEA LOCAL ESCULL EL CAP DE LLISTA A 
LES MUNICIPALS
Amb l’elecció del candidat donarem el tret d’inici de la pre-campanya a les eleccions municipals. L’assamblea 
extraordinària està prevista pel dissabte dia 22 de gener a les sis de la tarda.


