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infoEsquerra
AQUEST DIVENDRES INAUGUREM LA PLAÇA
L’acte comptarà amb parlaments del Conseller de Governació i de l’alcalde, que també descobriran la nova 
font. La nova plaça crea una nova centralitat al casc antic, realça el patrimoni històric i arquitectònic i facilita 
la mobilitat dels vianants.

QUART CINTURÓ: EL GOVERN MUNICIPAL, A INSTÀNCIES D’ERC, 
PROPOSA A LA RESTA DE GRUPS AL·LEGACIONS CONTRÀRIES A 
LA PROPOSTA DE TRAÇAT DEL MINISTERI DE FOMENT
Les al·legacions es votaran al ple d’aquest dijous i demanen, entre d’altres, que s’estudiïn totes les alternatives 
recollides al Pla territorial metropolità i que es prioritzi la inversió en corredors ja existents abans de malmetre 
més territori. També posen de manifest la manca de garanties en el tràmit ambiental així com el gran impacte 
sobre el territori del traçat proposat.

FOMENTEM LA SOSTENIBILITAT ENTRE ELS ESCOLARS DE 
CALDES 
En motiu de la setmana europea de la mobilitat, s’han celebrat cercaviles fins les escoles per animar als infants 
i als joves a desplaçar-se a peu sempre que sigui possible. També s’han fet tallers didàctics sobre mobilitat 
consistents en una simulació de recompte de CO2. 

LA NIT DE L’ESPORT PREMIA L’ESFORÇ I ELS ÈXITS DELS 
ESPORTISTES CALDERINS
L’acte, promogut per la regidoria d’esports, aplega una gran representació d’entitats i esportistes calderins 
Malgrat patir retallades pressupostàries, l’acte va ser un èxit de participació i d’organització.



UNA DIADA NACIONAL REIVINDICATIVA I PARTICIPATIVA
Enguany, les ofrenes florals de l’Onze de setembre van comptar amb un rècord de participació d’entitats i 
de públic. Una xerrada la nit anterior a càrrec de Jordi Bilbeny sobre la manipulació de la història, així com 
sardanes i Castellers la mateixa Diada, van acabar de complementar la programació.

ÈXIT DE LA XERRADA D’ORIOL JUNQUERAS
El nostre eurodiputat fa un recorregut històric a l’evolució de l’independentisme, destacant el gran creixement 
del moviment els darrers anys i el paper estratègic d’Esquerra en l’auge de l’independentisme.

LA REGIDORA D’EDUCACIÓ I L’ALCALDE VISITEN ELS CENTRES 
EDUCATIUS PER CONÈIXER COM ENCAREN ELS ALUMNES I 
PROFESSORS EL NOU CURS

De visita a les escoles
Com cada any, la regidora d’educació i jo hem visitat les escoles i instituts de Caldes en aquest inici de curs, 
que aquest any és més matiner. Avui hem visitat l’IES Manolo Hugué i la secundària de l’Escola Pia, i la 
setmana passada, un dia després de l’inici de les classes, ens varem deixar caure pels centres d’educació 
infantil i primària. Aquestes visites, que en aquest mandat s’estan convertint en una tradició, ens serveixen 
per conèixer de primera mà, a través dels directors del centre, en quines condicions comencen el curs els 
nens i nenes (i nois i noies) del nostre poble, i també ens serveixen per conversar amb alguns alumnes, 
desitjar-los un bon curs i encoratjar-los a que aprofitin el temps i aprenguin. El notable increment demogràfic 
del país els darrers anys, així com les noves necessitats i exigències legals (ràtios d’alumnes i professorat, 
introducció a l’aula de les noves tecnologies, integració d’alumnes d’origens molt diversos), barrejat amb 
les dificultats pressupostàries del moment, han fet augmentar considerablement el nivell d’estrés del nostre 
sistema educatiu. Col.legis amb mòduls –el calderí, però també l’IES-, desaparició de les aules d’acollida, 
desaparició d’algunes línies i ràtios d’alumnes al límit d’allò permès (al Manolo Hugué), edificis que, com 
el del Farell, necessiten una reforma integral que no acaba d’arribar mai... La llista de reptes i necessitats 
és més llarga, però em penso que aquestes ja posen de manifest la dimensió del repte. L’educació és i ha de 
ser en tot moment prioritària, però quan les administracions no tenen diners, fer-ho és molt més difícil que 
dir-ho. Tanmateix, entre les pressions del uns i la predispodició d’altres, hi ha qüestions que es desencallen; 
sembla que el projecte d’institut-escola el Calderí està ben encarrilat –no podem dir però, encara, que estigui 
definitivament encarrilat. Ben aviat podrem veure els dibuixos i les maquetes del nou gran equipament 
educatiu de Caldes. Entre tots –però sobretot qui en té l’última paraula- haurem de ser capaços de posar la 
primera pedra durant el segon semestre de l’any vinent. 

EL BLOG DE L’ALCALDE

blocs.esquerra.cat/jordisole

EL CONSELLER HUGUET PARLARÀ DEL 
CANVI DE PARADIGMA ECONÒMIC A CAN 
RIUS
L’acte, que culmina el cicle de conferències organitzat per la secció 
local d’Esquerra, començarà a les vuit del vespre del dijous 14 
d’octubre i es durà a terme a la Sala de les Cuines de l’Espai Can 
Rius. 


