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infoEsquerra
ERC-Caldes vol superar-se: comença la 
campanya cap a les municipals

   - 5 de maig (dijous):
 ENGANXADA DEL PRIMER CARTELL, a les 00:00 (Canaletes)
 Ens trobem davant del local electoral a les 23:00h.
   - 6 de maig (divendres):
 OBERTURA DEL LOCAL ELECTORAL, a les 19:00h.   
 COL·LOQUI DE’N JORDI SOLÉ AL CASINO, a les 20:00h.
   - 11 de maig (dimecres): 
 DEBAT ORGANITZAT PELS MITJANS LOCALS, a les 21:00h 
 (Sala de Plens de l’Ajuntament).
   - 12 de maig (dijous):
 ACTE CENTRAL D’ERC A LA COMARCA, a les 20:00h 
 (La Roca del Vallès).
   - 14 de maig (dissabte):
 ACTE CENTRAL DE CAMPANYA D’ERC-CALDES, a partir de 
 les 17:00h (Parc de Can Rius).
   - 16 de maig (dilluns):
 DEBAT DELS CANDIDATS AL BARRI DEL CASC ANTIC,    
 (Espai Can Rius, organitza l’Associació de Veïns) 
   - 18 de maig (dimecres):
 RETRANSMISSIÓ DEL DEBAT DE CANDIDATS A VOTV, a les 20:30.

“El poble no es pot 
tornar a quedar

encallat com abans.
El nostre projecte 

mereix tenir 
continuïtat.”

JORDI
SOLÉ

ACTE CENTRAL DE CAMPANYA
DISSABTE 14 DE MAIG AL PARC DE CAN RIUS

A partir de les 17.00 h
jocs creatius per a la família (Tombs Creatius)

De 18.00 a 19.00 h
concert amb La Banda d’en Vinaixa

De 20.00 a 21.00 h
botifarrada popular

www.jordi-sole.cat Agenda de campanya



WWW.JORDI-SOLE.CAT

1) Prioritat a les urgències socials, al foment de l’ocupació 
i a la generació d’activitat econòmica.
2) Desplegament de les principals actuacions del pla 
de barris: reurbanització d’un tram de Pi i Margalli nova 
plaça de la Font del Lleó.
3) Nou aparcament municipal a la zona de l’antic Sindicat.
4) Primera fase del centre cultural polivalent a Can Rius.
5) Construcció de l’Institut-escola El Calderí.
6) Pla de millora de l’accessibilitat a l’espai públic.
7) Millora de l’eficiència energètica als edificis i 
serveis públics minicipals.
8) Una administració més moderna: tràmits ciutadans 
a través d’Internet.
9) Un model de poble pel futur: Pla Estratègic Horitzó 2025.
10) Gestió austera i eficaç dels recursos públics.

Les 10 propostes més destacades

Obertura del local electoral

LLISTA ELECTORAL
1. Jordi Solé i Ferrando
2. Pep Gaspar i Blancafort
3. Vicenç Personat i Pallarés
4. Montse Grau i Giner
5. Roser Guiteras i Lopez
6. Jaume Mauri i Sala
7. Isidre Pineda i Moncusí
8. Josep Ramon Marañés i Vidal
9. Sara Marcè i Adrian
10. Pilar Aznar i Lopez
11. Josep Gallart i Badia
12. David Fernandez i Boix
13. Joan Mayol i Gibert
14. Gemma Tort i Cortado
15. Josepa Forns i Pujol 
(independent)
16. Núria Corbera i Padró
17. Pere Anglès i Sabater

Caps de setmana Entre setmana

>> Hem aconseguit el nostre objectiu inicial: revitalitzar la política municipal, treure-la de la 
paràlisi. El poble no va saber aprofitar els anys de bonança, ara hem hagut de recuperar el 
terreny en temps de crisi.
>> Tot i les dificultats del moment, hem aconseguit fer l’obra de govern més important dels 
darrers anys. Aquesta ha estat una de les legislatures més estables i més profitoses per a 
Caldes.
>> En política no només la gestió i l’obra de govern, sinó també les formes, són les que generen 
la confiança de la gent. El nostre ha estat el govern de la proximitat, l’esforç i la constància, que 
ha respost a les dificultats amb il·lusió i feina.
>> Hem posat en marxa un projecte que està a mitges i que ara no es pot quedar aturat.
>> He procurat ser l’Alcalde de tothom i m’agradaria dedicar quatre anys més de la meva vida 
al nostre poble.
>> Guanyar no és governar. Ens cal un bon resultat per fer inviable un govern de perdedors.
>> Aquests són temps difícils. Necessitem persones serioses i responsables al capdavant de 
governs rigorosos, ara no és temps de fer experiments. ”

“ Paraula d’Alcalde

Matí: d’11 a 14 hores
Tarda: de 17 a 21 hores

Dimarts al matí: d’11 a 14 hores
Cada tarda: de 18 a 21 hores

(Av. Pi i Margall nº35, bis)


