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infoEsquerra
L’ALCALDE I ELS REGIDORS DEL GOVERN MUNICIPAL REBEN EL 
CONSELLER HUGUET
Conseller, alcalde i regidora de comerç mantenen una trobada amb la junta de la Unió de Comerciants i 
Industrials de Caldes (UCIC) per debatre la situació del comerç de proximitat davant la nova normativa 
de regulació comercial. El Conseller exposa l’actuació d’ERC per defensar el model català de comerç, 
limitar el màxim possible l’establiment de superfícies comercials fora del nucli urbà i matisar el efecte 
liberalitzadors de la normativa europea. El Conseller i el govern municipal visiten tres establiments 
calderins guardonats amb el premi d’establiment centenari i dues obres d’urbanisme comercial 
que han rebut suport de la Generalitat, la reforma de la plaça de l’eslgésia i del carrer Montserrat.

JA S’HA INSTAL·LAT LA NOVA FONT DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
La Font termal, escollida a través de votació popular, serà l’element singular més important de la nova plaça. 
S’estan fent els darrers retocs a l’obra, que es preveu inaugurar a finals de mes.

NOVA LÍNEA D’AUTOBÚS CALDES-MOLLET PER FACILITAR LA 
CONEXIÓ AMB EL NOU HOSPITAL
 A partir de l’1 de setembre ha començat un nou servei d’autobús entre Caldes de Montbui i Mollet 
del Vallès, amb deu viatges d’anada i deu de tornada de dilluns a divendres. La línia uneix Caldes 
amb el nou hospital de Mollet. Tot i que l’hospital de referència per als calderins continua essent el de 
Granollers, Sanitat planteja derivar progressivament algunes visites a Mollet donada la bona connexió i 
les excel·lents instal·lacions del nou equipament sanitari. L’alcalde i la regidora de salut varen visitar les 
noves instal·lacions a principis d’agost.

 Prou mentides sobre l’IBI

FORA DE MICRÒFON

En plena crisi, el PSC de Caldes es gasta els euros a centenars per intoxicar l’opinió pública a través 
del seu pamflet “El Lleó de Caldes”. Entre altres coses, els socialistes diuen i escriuen en la darrera 
escampada d’aquesta publicació que el govern municipal liderat per Esquerra haurà incrementat 
l’Impost de béns immobles en un 81% durant aquesta legislatura. Juguen amb foc de manera 
irresponsable i volen encendre amb mentides l’estat d’ànim col·lectiu –ja força caldejat- amb un 
tema que toca la butxaca, i per tant, la fibra de la gent. Però la veritat és ben diferent de les seves 
falsedats. Ens els tres exercicis fiscals on el govern liderat per ERC ha fixat els tipus impositius dels 
tributs locals, el rebut mig de l’IBI ha augmentat un 14,56%, i el 2010 (per primera vegada en 10 
anys) fins i tot ha disminuït en un 0,88%. Durant la legislatura 2003-2007 (PSC-CiU) el rebut mig 
va augmentar en un 28,22% i en l’anterior legislatura (1999-2003), també amb els socialistes al 
capdavant, en un 24,07%.  Els que des de l’oposició demanen ara no apujar l’IBI per sobre de l’IPC, 
entre el 2001 i el 2007 el van augmentar en un 65%. També caldria explicar que l’evolució actual 
dels tipus de l’IBI ve determinada per la revisió cadastral del 2006, una revisió feta en ple boom de 
la construcció i que actualitzava uns valors que feia gairebé 20 que no es tocaven. Però això ja seria 
entrar en detalls i en veritats, cosa massa difícil de demanar a segons qui. 



NOU PAS ENDAVANT CAP A L’INSTITUT-ESCOLA EL CALDERÍ
La Generalitat adjudica la redacció del projecte constructiu al despatx d’arquitectura guanyador del concurs 
d’idees. La firma guanyadora té ara sis mesos per redactar el projecte, que es presentarà públicament durant 
el primer semestre de l’any vinent. 

ELS BENEFICIARIS DELS PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ 
LOCAL MILLOREN DURANT L’ESTIU EQUIPAMENTS I ESPAIS 
MUNICIPALS
L’alcalde i la regidora de Treball van visitar a finals de juliol les tasques de millora que es fan al Molí d’en 
Ral, al parc de Can Rius, a l’Arxiu Municipal, al Centre Obert Buimont i a l’Escola bressol Gegant del 
Pi. Vint-i-una persones es beneficien d’aquest programa d’inserció laboral, cofinançat per la Generalitat i 
l’Ajuntament i que té una durada de sis mesos.

NOVA CAMPANYA D’EXCAVACIONS I SEGON SOPAR IBÈRIC A LA 
TORRE ROJA
Aquest estiu s’ha dut a terme una nova campanya d’excavacions al jaciment ibèric de la Torre Roja. Les 
excavacions continuaran els propers anys gràcies al conveni signat entre l’Ajuntament de Caldes i el de 
Sentmenat. Unes 130 persones van participar a finals de juliol a la segona edició del sopar ibèric, que té lloc 
al mateix jaciment.

AGENDA: LA DIADA NACIONAL A CALDES
A més a més de l’acte institucional i les ofrenes de flors, que tindran lloc el matí de la Diada a partir de les 
11:00, l’Ajuntament proposa una conferència a càrrec de l’escriptor i investigador Jordi Bilbeny sobre “La 
manipulació de la història i la literatura catalanes als segles XVI i XVII” el divendres 10 de setembre a les 
20:00 a la sala de plens, i l’actuació de castellers i sardanistes la tarda de la Diada. Com sempre, us animem 
a participar als actes de la Diada Nacional i a penjar la senyera o l’estelada al vostre balcó.


