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infoEsquerra
HOMENATGE AL PRESIDENT COMPANYS EN EL 70è ANIVERSARI 
DEL SEU AFUSELLAMENT
Una desena de militants i simpatitzants s’han reunit a les 7 del matí a la rotonda Lluís Companys per dipositar 
un ram de flors en homenatge al President afusellat pel règim feixista espanyol fa 70 anys.

EL CONSELLER HUGUET DEFENSA LA GESTIÓ D’ESQUERRA 
DES DEL GOVERN PER IMPULSAR EL CANVI EN EL MODEL 
PRODUCTIU DEL PAÍS
La xerrada del Conseller clou el cicle de conferències organitzat per la secció local d’ERC a Can Rius. En 
els diferents actes s’ha explicat i reivindicat la feina d’Esquerra des del Govern de Catalunya, donant quatre 
exemple d’aquesta feina: llei d’educació, llei d’acollida, avenç de l’independentisme i dret a decidir, i model 
productiu.

EL MAL TEMPS NO ESPATLLA LA FESTA MAJOR 2010
Malgrat la intensa pluja, la Festa Major s’ha celebrat amb una relativa normalitat, ja que s’han hagut de 
suspendre molt pocs actes, com els concerts del parc de l’Estació. La majoria d’actes que estaven previstos a 
l’aire lliure tenien ja la previsió d’un espai alternatiu i es van poder reubicar i celebrar amb una gran acceptació 
de públic. En general els actes de festa major han estat molt concorreguts malgrat el mal temps i els més de 
125 litres caiguts. Destaquen els dos que substituien l’espectacle de varietats i el castell de focs: el Mag Lari 
va omplir del tot l’envelat, i la mascletà va sorprendre i entusiasmar al nombrós públic que va desafiar el vent 
i el ferd del dimarts a la tarda. Alguns actes tradicionals com el correfoc i els versots d’enguany van comptar 
amb una gran participació, com feia temps que no es veia. I és que per molt que la climatologia no ajudés, la 
Festa Major sempre és especial per als calderins.



I ARA, NOVES OBRES...
Ja s’han iniciat les obres de l’entrada sud de Caldes, que han de millorar la seguretat i el paisatge urbà de la 
zona del Tint. D’atra banda, el dilluns 25 d’octubre começaran les obres de reurbanització dels carrers del 
nucli antic Muralla, Hostalric, Sinagoga, Lleonarda i parcialment Roma; aquesta actuació, conjuntament amb 
la restauració ja finalitzada del safareig de La Portalera i el primer tram del passeig de la riera, canviaran la 
cara a aquest racó del municipi.

ADJUDICADES LES OBRES DE MILLORA DELS ACCESSOS A FONT 
DELS ENAMORATS I SAULONS
  La Generalitat adjudica la reordenació dels accessos per un import de 604.000€, dels quals 215.000 aniran a 
càrrec de l’Ajuntament. Les obres començaran al primer semestre de 2010 i han de durar 6 mesos. La pressió 
de govern municipal i ciutadania aconsegueix desencallar els darrers mesos aquest projecte i el de l’institut-
Escola El Calderí.

AJUNTAMENT I PIMEC VALLÈS ORIENTAL SIGNEN UN CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ
El conveni amb la patronal de la petita i mitjana empresa està dirigit al foment de les accions formatives.

Ara tenim una plaça
Ara fa tot just dues setmanes que hem inaugurat la nova plaça de l’Església i l’actuació als carrers d’Asensi Vega 
i Roma. Ho varem fer amb la companyia del Conseller de Governació i Administracions Públiques Jordi Ausàs, 
persona afable i agraïda que ens va fer una bona companyia. La nova plaça de l’Església la qualifico com l’actuació 
urbanística més important de la legislatura i com a exemple d’urbanisme transformador. No només hem renovat a 
fons les entranyes i la superfície d’una plaça que, malgrat ser de les més importants i cèntriques del poble, es trobava 
urbanísticament massa degradada. Hem creat també una nova centralitat, i aquesta ha estat la veritable motivació 
d’aquesta actuació; la plaça ha de ser, ara que la tenim nova i més ampla i més bonica, un espai ciutadà més viu, 
amb més activitat, amb més dinamisme comercial i amb més atractiu turístic. Aquesta és la missió de l’urbanisme 
transformador; regenerar espais urbans per posar en marxa una dinàmica positiva en el sentit social i en el sentit 
econòmic. Una dinàmica que s’hauria d’anar estenent cap a altres racons del nostre nucli antic, del nostre barri 
termal, de la part més emblemàtica i més singular del nostre poble. D’altra banda, amb el nou carrer d’Asensi Vega 
i la nova plaça de l’església hem guanyat espai públic de qualitat, amb prioritat per als vianants. Aquest ja no és un 
lloc incòmode per transitar-hi a peu, amb voreres minúscules i llambordes mal posades. Amb el paviment a un sòl 
nivell i la presència ben ordenada de les nostres llambordes, aquest és ara un espai agradable on el protagonisme ha 
de ser per als vianants. En un futur no gaire llunyà, hauria de ser possible que el protagonisme fos per als vianants 
de manera gairebé exclusiva. Però no podem començar la casa per la teulada. Noves actuacions que ens permetin 
augmentar l’oferta d’aparcaments i posar a disposició alternatives per al trànsit rodat ens han de dur, en un futur 
no llunyà, a aquest objectiu. Hem passat, doncs, de tenir un creuament de camins desordenat, deixat i incòmode a 
tenir una nova plaça per al poble. Un nou espai de qualitat urbà que cal que entre tots siguem capaços de cuidar amb 
civisme i civilitat. L’obra s’ha allargat una mica més del compte, per les troballes arqueològiques, la complexitat del 
soterrament dels serveis i les inclemències del temps, però el resultat final em fa dir que ha valgut la pena, i espero 
que aquesta valoració sigui compartida per molts.

EL BLOG DE L’ALCALDE

blocs.esquerra.cat/jordisole

JA TENIM NOVA PLAÇA DE 
L’ESGLESIA
Èxit en la inauguració de la nova plaça, amb centenars 
persones que van escoltar els discuros de l’alcalde i del 
Conseller Ausàs i van presenciar la descoberta de la nova 
font. Abans de l’acte, el Conseller Ausàs va visitar la seu 
d’Esquerra i va intercanviar opinions amb militants. 


