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GRÀCIES DE NOU PER LA VOSTRA CONFIANÇA!!!
Els resultats de les passades eleccions han estat aclaparadors: CIU guanya en vots i en escons, aconseguim passar
de 46 a 48 diputats, guanyem a les quatre circumscripcions, guanyem a 38 de les 41 comarques catalanes,
guanyem a 832 dels 946 muncipis de Catalunya i superem la segona força política en 138.744 vots de diferència.
No obstant això, no s’ha pogut impedir la majoria absoluta del tripartit ni la posterior reedició d’aquest. Els dirigents del PSC-PSOE, ERC i IC, completament d’esquenes als resultats electorals, han decidit continuar amb el tripartit, veint així una manera de justificar-se en els seus càrrecs i tancar les antigues crisis amb un nou repartiment de poders.
Malgrat aquestes actuacions, gens coherents amb la voluntat de la majoria de catalans, malgrat la imposició per
part del tripartit d’un model de President no nacionalista de l’estil d’en Pepe Montilla, la federació de Convergència
i Unió es compromet a seguir treballant en la defensa del nostre país i a vetllar des de l’oposició que les coses
es facin com s’han de fer.

RESULTATS ELECTORALS A CALLDETENES

ELS RESULTATS A CALLDETENES
Cal agrair la resposta dels calldetenencs i calldetenenques, que en un dia tan assenyalat com el dia de “Tots Sants”,
van prendre part en les eleccions, amb una participació del 67,66%. (1.140 votants sobre un cens de 1.685).
Seguint la mateixa tendència que a la comarca d’Osona, CIU s’imposa amb més del 40% dels vots, exactament
un 44,73%, seguit d’Esquerra Republicana amb un 33,68%. A bastanta distància es queden les altres forces polítiques, amb el següent ordre: PSC (8%), IC (6%) i PP (3%).
En el 3% d’altres formacions polítiques hi arribem a trobar partits de caràcter molt dispers, com és ara: Els verdsEcologistes (9 votants), Partit Antitaurí (3 votants), Partit dels Escons Insubmissos (3 votants), Partit per la
Ciutadania (2 votants), Partit del Carmel (partit blau) amb un sol votant, entre alguns altres.
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ABANS… CALLDETENES 1965

EL FUTUR… CALLDET

Una de les primeres etapes de major creixement urbanístic al poble de
Calldetenes va tenir lloc a partir de finals de la dècada de 1960. Fins llavors
el nucli urbà estava format pel carrer Gran, el Serrat, el carrer de França, el
carrer de Sant Tomàs, el carrer del Cementiri i el carrer de Santa Eugènia. És
a partir d’aquí que es van començar a construir els solars del Barri Nou i que
es va iniciar la urbanització dels carrers Jaume Balmes, Sant Sebastià, del
Mig, el barri de les Escoles, carrer Unió i carrer Mercè, com a més destacats.
Aleshores a Calldetenes érem uns 900 habitants aproximadament.

Calldetenes 50 anys més tard… Segur
Calldetenes no s’aturarà. La privilegiad
pi ha fet que no quedéssim al marge de
nicacions. L’obertura de l’eix transvers
Girona-Manresa. Al mateix temps, la p
ens permet desplaçar-nos en direcció
accés ràpid i fàcil a les principals vies d
termes de progrés i qualitat de vida. El
farà augmentar la densitat de trànsit p
Transversal Ferroviari afectarà el nostr
gers i mercaderies) de l’eix ferroviari
però també hi ha previst un ramal (nom
amb l’estació de Vic, per comunicar en

NOVA VARIANT
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TENES 2015

rament serem prop de 3.000 habitants.
da situació geogràfica del nostre municie la construcció i millora de noves comusal ens ha obert portes en la direcció
proximitat de l’autovia Barcelona-Ripoll
ó Nord-Sud amb relativa comoditat. Un
de comunicació és un factor rellevant en
futur desdoblament de l’eix transversal
per aquesta via. La construcció de l’Eix
re municipi. El traçat principal (passattranscorre paral·lel a l’eix transversal,
més de passatgers) que haurà d’enllaçar
la direcció Barcelona-Puigcerdà. Aquest

ORRENTAL

ramal passa pel poble just per la nova urbanització, projectada per l’actual
equip de govern, del Torrental. D’altra banda, el projecte de la variant de
Calldetenes –veure plànol adjunt– permet desviar una part important del flux
de cotxes que abans passaven pel mig del nucli urbà, amb perill, però, que escanyi i no deixi créixer el poble amb pocs anys.
No pretenem ser alarmistes, si bé hi ha obres que poden ser més o menys properes en el temps, desdoblament de l’eix transversal, variant, etc, d’altres,
com és l’Eix Ferroviari, no deixen de ser un simple estudi. Ara bé, el nostre
municipi és petit. Hem de trobar una situació intermitja entre l’embolicada
xarxa viària (i ferroviària) i els espais agraris. Cal estar a la vora de les vies de
comunicació i, al mateix temps, cal preservar els boscos, els camps i l’esperit
de poble. És responsabilitat de tots, i no només dels polítics, aconseguir-ho.

EIX TRANSVERSAL

EIX TRANSVERSAL
FERROVIARI
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NOTÍCIES BREUS
RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Se’ns ha demanat, per part d’un grup de veïns, que féssim un primer apunt en aquesta edició del “Parlem-ne” de
la possibilitat de tenir al nostre poble una residència per a la gent gran. La idea d’una residència per a la gent gran
al poble podria ser la culminació d’un ambiciós projecte, començat amb el casal d’avis i continuat amb el centre
de dia. La residència hauria de sortir de la iniciativa pública, i hauria de funcionar com una Fundació sense ànim
de lucre.
SUGGERIMENTS: AJUNTAMENT MÉS PRÒXIM
Se’ns ha fet arribar l’atractiu suggeriment de proposar a l’Ajuntament de Calldetenes la publicació, en format
electrònic, via internet, del programa dels plens municipals que se celebren a l’Ajuntament, amb els seus punts
més importants. Aquest fet ja es porta a terme regularment en molts ajuntaments, com són els de Granollers,
Cerdanyola, Sabadell, Reus, entre d’altres.
El nostre grup pensa que és una iniciativa molt bona, ja que apropa l’Ajuntament als habitants del seu poble.
Qualsevol calldetenenc/a amb accés a internet pot seguir el dia a dia dels afers municipals. Creiem que aquesta
pot ser una bona eina per informar sobre futurs plens, i facilitar l’assistència de qualsevol calldetenenc o calldetenenca als plens ordinaris del seu interès. És tasca de l’equip de govern aconseguir que la distància entre
l’Ajuntament i el poble sigui cada vegada més petita, i aquesta és una bona manera d’aconseguir-ho.
Des de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes volem impulsar aquesta proposta i així ho presentarem i la defensarem a l’equip de govern.
QUI SEMBRA LA MISÈRIA RECULL LA RÀBIA
Moltes vegades ens sembla que el moviment okupa forma part només de les grans ciutats. Estem equivocats. El
problema de la vivenda no és només a Barcelona sinó també a altres ciutats i pobles més petits, com Calldetenes.
Els fets que han tingut lloc a Calldetenes a mitjans de novembre, relacionats amb el moviment okupa, ens han
de fer reflexionar sobre un problema que efecta plenament la nostra societat i que, segons diuen els experts, cada
vegada tindrà més importància.
EXPLICA’NS LES TEVES IDEES, NOSALTRES EN PARLAREM!
Des del grup municipal de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes us volem fer arribar la nostra satisfacció. L’objectiu de publicar un Parlem-ne regularment és obrir una nova via de diàleg cap al consistori, escoltar
idees i propostes, resoldre dubtes, omplir un espai d’informació municipal que abans no hi era, en fi, intentar fer
més proper a tothom els temes municipals. Sembla que, de mica en mica, ho anem aconseguint!
Fes-nos arribar les teves propostes via email a la direcció de correu electrònic calldetenes@correucatala.com o
bé al telèfon mòbil 680 355 111.

El grup municipal de Convergència i Unió i Independents de
Calldetenes us desitja unes bones festes de Nadal i una feliç
entrada a l’any 2007!

