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infoEsquerra
MÉS EINES PER A LA RECERCA DE FEINA DELS JOVES
El Club de Feina +16 ha creat un bloc a internet adreçat a tots els joves majors de setze anys per tal de fer 
difusió de les ofertes de treball que hi ha, oferir informacions sobre els estudis i temes laborals i per informar 
de les diverses activitats formatives que organitza mensualment: http://clubfeinajove.caldesdemontbui.cat.  El 
Club de feina +16 ha rebut 132 consultes des de gener a abril de 2010.

CALDES ES COMPROMET A FER LA SEVA APORTACIÓ A FAVOR DE 
L’ENERGIA SOSTENIBLE
L’alcalde signa a Brussel.les el pacte dels alcaldes per a l’energia sostenible local, aprovat pel ple municipal 
l’any passat. El Consistori, amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, està elaborant un pla d’acció 
per a l’energia sostenible (PAES); el document assenyalarà aquelles actuacions i oportunitats que permetin 
cap a un model energètic local més sostenible. El PAES es presentarà i es discutirà amb la ciutadania en una 
audiència pública el mes de juny. 

MILLORES A UN DELS ACCESSOS DE VIANANTS AL CEIP MONTBUI
La brigada municipal ha efectuat treballs de millora al caminet que va del c/ Riells al c/ García Lorca, és molt 
transitat per alumnes i pares del CEIP Montbui. La actuació va consistir en desbrossar i netejar tot el tram de 
camí, reparar els dos darrers trams de l’escala i instal·lar una barana de fusta tractada a tot el tram esglaonat.

L’EXECUTIVA LOCAL D’ERC US CONVIDA A LA XERRADA “UNA 
EDUCACIÓ DE QUALITAT, UN PAÍS AMB FUTUR: LA NOVA LLEI 
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA”
AGENDA: Dimarts 25 de maig a les 20:00 a la sala de les Cuines de l’Espai Can Rius. Ponències de Josep 
M. Freixanet, diputat per ERC al Parlament de Catalunya i Carles Martínez, Director General de Planificació 
i Entorn del departament d’Educació.

NO ÉS NOMÉS GUANYAR. ÉS COM FER-HO

FORA DE MICRÒFON

El Barça continua guanyant títols i prestigi. És de les coses que ens permet contrapesar una mica un estat d’ànim social 
tocat per la crisi econòmica i per la manca de confiança en moltes institucions (no només les polítiques). Però el que més 
destaca d’aquest Barça de Guardiola és la manera de fer les coses. Amb tranquil·litat, amb perseverança, donant exemple a 
partir de la pròpia actitud. Avançant sense fixar-se excessivament en els altres, però respectant a tothom. Amb rigor i amb 
esperit d’equip. Així és com hauríem d’encarar nosaltres les eleccions municipal de l’any vinent. Aquest és el partit que 
ens toca guanyar. Però tan important com el resultat serà el com. I el com, al meu entendre, ha de ser aquest: explicant amb 
satisfacció la feina feta (que és molta), sense menystenir a ningú però tampoc sense caure en les provocacions de ningú, 
explicant què volem seguir fent però sense fer promeses inviables, i amb esperit d’equip. Com deia aquell anunci, que 
alhora s’inspirava en una altra campanya: la feina ben feta no té fronteres, ni té rival. 

Jordi Solé i Ferrando

SABEM D’ON VENIM, SABEM ON ANEM
Us recomanem que visioneu aquest vídeo produït per Esquerra: 

http://www.youtube.com/watch?v=lJB8_swO1Og


