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CALLDETENES ES MOU!
EL TORRENTAL ABANS

EL TORRENTAL ARA
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PLATAFORMA EL TORRENTAL
El dia 11 de febrer es va constituir la plataforma “El Torrental”. L’objectiu d’aquesta plataforma és la recuperació
del Torrental, la que era, abans de la seva destrossa, la darrera zona verda dins l’entorn urbà de Calldetenes.
Aquesta agrupació està formada per persones d’idees i maneres de pensar molt diferents, però unides per la seva
sensibilitat pel medi natural.
Contràriament al que s’ha volgut fer creure des d’alguns mitjans de comunicació, la plataforma és una agrupació
transversal, en la qual s’hi troben persones de diferents ideologies polítiques i de diferents partits polítics, fins i
tot d’Esquerra Republicana de Catalunya, fins i tot del mateix equip de govern, i fins i tot persones que no creuen
en cap partit.
Contràriament al que s’ha volgut fer creure, la plataforma no vol anar en contra de les infraestructures esportives
i/o educatives del poble, sinó que està a favor del pavelló, i pensa que el millor àmbit pel desenvolupament de les
activitats lúdicoesportives estaria en un zona esportiva que integrés les noves infraestructures amb l’entorn natural del Torrental. Aquest espai és possible: hi ha distribucions diferents dels equipaments esportius que permetrien conservar el Torrental.
Altres objectius de la plataforma són l’accés a la informació i la comunicació entre Calldetenes i el seu Ajuntament.
Preocupació que compartim plenament des del nostre grup, tal i com hem expressat obertament en els anteriors
Parlem-ne, i motiu pel qual publiquem obertament les convocatòries i temes dels Plens municipals.
Se’ns ha demanat públicament quina és la postura del nostre grup amb la plataforma del Torrental. En el grup
municipal de Convergència i Unió i Independents, creiem que hi ha motius prou convincents per a recuperar el medi
natural que s’ha perdut i integrar-lo en una zona esportiva verda i respectuosa amb el seu entorn.
L’actuació feta, en el moment actual, en la zona del Torrental, sembla, amb els seus efectes, una pràctica urbanística del passat, en la qual es pretenia adaptar el medi natural a un plànol quadriculat, sense tenir en compte
la morfologia, el relleu i l’ecosistema existent. La tendència actual és adaptar el pla urbanístic a l’entorn en el qual
es desenvoluparà, i no pas al revés.
Des del grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes pensem que tot Ajuntament ha de tenir un actitud
receptiva i oberta als suggerències i preocupacions dels veïns i veïnes del nostre poble, sense negar el diàleg i
l’intercanvi d’opinions. És per aquest motiu que demanem un acostament de posicions entre ambdues parts i un
major compromís per part de l’Ajuntament.

ARRIBA EL WI-FI A CALLDETENES!
En la passada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calldetenes del dia 29 de gener, es va aprovar per unanimitat la contractació del servei WI-FI. La tecnologia WI-FI de banda limitada permetrà l’accés gratuït a internet al
nostre poble (amb la compra només del receptor de senyal). D’aquesta manera, a Calldetenes seguim el model
d’altres pobles pioners a la plana, com Gurb, que han impulsat la propagació d’aquest nou sistema.

ESTRENEM PÀGINA WEB
El grup municipal de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes estrena pàgina web, preneu-ne nota:
www.calldetenes.info. En aquesta pàgina hi trobareu els anuncis dels propers plens municipals, informacions i
novetats que s’han tractat en els plens, la publicació de tots els Parlem-nes de Calldetenes i, en general, tot tipus
d’informació municipal. Perquè des del nostre grup creiem realment que la política ha d’estar a l’abast de tothom.
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EL PROBLEMA DE L’AIGUA
Uns veïns del carrer Barcelona ens han fet arribar les següents imatges, tot preguntant-nos:
“El nostre gos ja coneix perfectament aquesta fuita d’aigua perquè s’hi atura cada dia per abeurar-se, com és que
ningú de l’Ajuntament no se n’ha adonat?”

L’escassedat d’aigua es preveu que serà un problema d’imprevisibles conseqüències en els propers anys. Ja és
habitual veure per TV o escoltar per la ràdio impactants anuncis de la Generalitat de Catalunya exhortant-nos a
tancar bé les aixetes de casa nostra. L’estalvi de l’aigua ha de començar a les nostres llars i pobles. Tanquem les
aixetes també a Calldetenes. Estalviem aigua!

PROPER PARLEM-NE
Des del grup municipal de CiU i Independents ens estem reunint amb entitats, grups de veïns i persones individuals per a conèixer quina idea tenen de Calldetenes i quins punts pensen que hem de millorar. Ajuda’ns, entre
tots construïrem un poble millor!
Ajuda’ns a fer el proper Parlem-ne: de què vols que parlem? Explica’ns les teves preocupacions, suggeriments, felicitacions. Com t’agradaria que fos Calldetenes? Envia’ns les teves idees a la direcció de correu electrònica
calldetenes@correucatala.com o bé truca’ns al 680 355 111.
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VOLEM CONSENS ENTRE TOTS
Volem que les decisions que ens efecten a tots siguin preses en consens i no només en un comitè reduït de persones. Les entitats de Calldetenes hi hem sortit perdent, ja no tenim cap sala gran de reunions.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Volem els cartells i els rètols de Calldetenes escrits en català!
La normalització lingüística comença a casa nostra!

