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Transparència

Taxes i impostos. Degut a l’economia familiar, vàrem 
proposar que els pagaments fossin per trams. 

Recorreguts dels recs i rissecs. De les preguntes 
formulades, encara estem esperant propostes, per tal 
de poder prevenir algun accident. Les fuites d’aigua a 
l’entrada del poble, tal com vàrem manifestar fa més 
d`un any, encara, a hores d’ara, estan per arranjar.

Pas de vianants. Hem demanat que cal una il·luminació 
auxiliar, per tal d’evitar accidents. 

Naus Burés. De moment, les nostres peticions no s’han 
vist reflectides, ja que, si es passegen pel carrer de les 
Fàbriques i la comissaria de Policia, veuran que tot està 
caient a trossos.

Autocaravanes. Vistos els esborranys de l’equip de 
Govern, vàrem demanar que, per a una major seguretat 
i salubritat de tot l’entorn, el lloc escollit no és l’ideal, i 
com pot afectar la  nostra llar d’Infants i les instal·lacions 
esportives, ja que aquests espais quedarien reduïts i 
acordonats. 

Variant de la carretera de Santa Coloma. Esperem, com 
més aviat millor, la seva inauguració. No obstant això, 
tenim encara pendents de resposta “com quedarà el cul  
d’ampolla del carrer de les Fàbriques, el tram entre el 
cementiri nou i l’entrada del poble, els equipaments, com 
voreres, aigua, llum, clavegueram,  (tabics sonors)

Pisos ocupats. En diferents plens, hem presentat les 
nostres inquietuds i la dels veïns, sobretot pel que fa als 
serveis.

Contenidors soterrats propietat de l’Ajuntament. Els 
calen manteniment a molts d`ells, perquè representen 
un estat de deixadesa i salubritat, i que cal tenir-los ben 
presents. 

Personal municipal. Els felicitem per la professionalitat 
demostrada, però, malauradament, lamentem que 
persones que han demostrat la seva vàlua durant aquests 
darrers 20 o 30 anys,  ja no tinguin la plaça.de la feina que 
tan bé feien 

Festes tradicionals. Hem demanat, per tal d’activar els 
ànims de la població, la celebració, aquest 2022, entre 
d’altres la Fira de Sant Antoni, Carnestoltes, Dijous Gras, 
Fira al Carrer, etc. Tot sigui per a bé del poble.

Espais escolars. Degut a les demandes, el nostre grup 
creu que caldria una unificació i no diversificació dels 
espais.  

Cementiri antic. Tot continua igual. De les peticions 
fetes, entre d’altres, caldrà reparar el dèficit estructural. 
I trasllat dels més de 200 ninxols 

Cementiri nou. Hem tornat a demanar accessos per 
a persones amb mobilitat reduïda, degut, en part, als 
pendents del conjunt. les tasques sobre salubritat caldrà 
portar-les a terme i més en aquistas moments, no podem 
deixar escapar l’ oportunitat 

Controls policials. Resten pendents de confirmació 
elements de seguretat, com les càmeres de vigilància. 

Llar de Jubilats Caldràn fer els tràmits pertinents per tal 
que la nostre gent se la sentin propia

Càrites Caldràn espais  nous que s`ajustin a la 
realitat del moment,malauradament han pujat les 
demandes,felicitem al voluntariat 

Oncolliga Anglès. Felicitar el col·lectiu per les seves 
tasques d’aquests darrers anys i, sobretot, la del passat 6 
de febrer d’enguany.
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