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infoEsquerra
ESQUERRA SIGNA, CONJUNTAMENT AMN CiU, PSC I ICV, UNA 
DECLARACIÓ CONJUNTA DE REBUIG A L’ESTATUT I EN DEFENSA 
DE LA VOLUNTAT DEL POBLE DE CATALUNYA
Amb motiu de l’agressió del TC a la nació catalana, els principals grups municipals deixen de banda les 
diferències i s’uneixen per rebutjar la sentència i cridar a la mobilització institucional i cívica. La declaració, 
tal i com pretenia ERC, no fa una defensa explícita de l’estatut, però convida a manifestar-se a favor del dret 
a decidir.

ES POSA EN MARXA UN DISPOSITIU PER  ANAR A LA 
MANIFESTACIÓ “SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM”.
S’estan organitzant transports col·lectius per tal d’assistir a la manifestació de Barcelona prevista el dissabte  
10 de juliol. A un preu mòdic de 2€ per persona es podrà fer el viatge d’anada i tornada. Totes aquells persones 
que vulguin assistir-hi en autocar ho hauríen de comunicar doncs amb antelació al següent correu electrònic 
per tal d’organitzar els vehicles: manifestacio.10juliol@gmail.com

L’AJUNTAMENT S’IMPLICA EN ELS PLANS EXTRAORDINARIS 
D’OCUPACIÓ
L’Ajuntament aporta uns 50.000 euros en concepte de material i vestimenta per a que 19 persones en situació 
d’atur puguin realitzar treballs en benefici de la comunitat. Les principals feines seran la rehabilitació parcial 
del Molí d’en Ral, millores als equipaments educatius i al centre cívic, arranjament del parc de Can Rius i 
suport a l’arxiu municipal.

CALDES S’AFEGEIX AL PROJECTE PER A L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR 
DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES
L’objectiu principal d’aquest projecte és fomentar la inserció laboral de persones en situació d’atur en el sector 
de serveis a les persones a través del treball en xarxa, la cooperació local i la concertació territorial. En el cas 
de Caldes de Montbui s’oferirà formació específica de monitor/a de temps lliure per a infants i joves, amb dos 
mòduls d’especialització.

TRES ANYS DE GOVERN

FORA DE MICRÒFON

El passat mes de juny va fer tres anys que Esquerra està al capdavant del govern del nostre municipi. Malgrat 
les dificultats socials i econòmiques del moment, Esquerra empeny tossudament des del govern per tenir un 
poble més actiu, més agradable, més just i més implicat amb el país i la seva llibertat. Tot i els obstacles, 
podem afirmar de manera objectiva que feia anys que no es veia tanta obra de govern a Caldes (tant de la 
que es veu com de la que no). I això no és casualitat. És fruit de la nostra implicació i del nostre compromís 
amb el nostre projecte, amb el poble i amb el país. També és fruit d’una altra dèria: demostrar que la política 
també pot ser una activitat noble i útil. Hi ha molta gent, gairebé anònima, que des dels municipis fa mans i 
mànigues per netejar la imatge de la política a través del propi exemple i del propi esforç. Podem dir, amb el 
cap ben alt, que la gent d’Esquerra a Caldes som així. 



L’ALCALDE I ELS REGIDORS S’ABAIXEN EL SOU PER SEGONA 
VEGADA
Tot i que el reial decret de mesures per a la reducció del dèficit públic no incloïa els càrrecs electes, els 
membres del consistori s’afegeixen a la retallada de sous: un 8% l’alcalde, un 7% els regidors alliberats i 
un 5% la resta de regidors. Malgrat la demagògia que es fa sempre amb els sous dels polítics, el cert és que 
els sous de l’alcalde i regidors han estat retallats dues vegades en tres anys i es situen molt per sota tant dels 
de l’anterior legislatura com de les recomanacions de les associacions municipalistes. A petició d’ERC, la 
retallada també afecta als regidors de l’oposició.

OBRES AL CAMÍ QUE CONNECTA LA FONT DELS ENAMORATS 
AMB CAN REGASSOL
Les millores consisteixen en rebaixar el paviment existent i col·locar un nou paviment a la base per evitar la 
formació de fang en moments de pluja. També es construiran cunetes per reduir el pas de la pluja pel camí i 
s’instal·larà enllumenat públic. D’altra banda, en els darrers mesos l’Ajuntament ha executat l’arranjament 
d’altres camins (de les Brugueres i del camí que va de Can Pujol cap a Palau-solità i Plegamans) i la retirada 
d’arbres caiguts a causa de les nevades del mes de març. També s’han triturat les capçades i branques per 
reduir el risc d’incendi. 

LA GENERALITAT LICITA LES OBRES DE MILLORA DE LA C-59 A 
L’ALÇADA D’ELS SAULONS
Es signa també el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament de política territorial i obra 
pública, pel qual l’Ajuntament es compromet a cofinançar l’actuació en 215.000 euros d’un cost total de 
780.000. Les obres, que segons el conveni haurien de començar durant el segon semestre d’enguany, reduiran 
la perillositat d’aquest tram.

TARDA D’ACTES SOLIDARIS A LA SALA DE PLENS
Ahir dijous es varen lliurar les beques de cooperació al desenvolupament a tres joves calderins i la 9a edició 
dels treballs de recerca sobre qüestions relacionades amb pacifisme, solidaritat i ecologia. També es va fer el 
recompte dels diners recaptats amb motiu de la campanya de solidaritat SOS Haití. La campanya suma 4.571€ 
que seran lliurats a Veterinaris sense Fronteres per a un projecte de desenvolupament agrícola. 

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA 
SOSTENIBLE
Durant la cinquena audiència pública (16 de juny) es va presentar el Pla d’acció per contribuir, des de Caldes, a 
assolir l’objectiu europeu de la reducció de gasos amb efecte hivernacle. La ciutadania ha pogut fer propostes, 
fins el 4 de juliol, a través del portal Consensus (www.consensus.cat/caldesdemontbui). El document, que 
s’aprovarà al Ple de juliol, conté mesures per a l’estalvi i l’eficiència energètica i per a la potenciació de les 
energies renovables que afectarà sobretot les infraestructures, els serveis i els equipaments municipals.

UN CURTMETRATGE PER FOMENTAR LA INTEGRACIÓ I LA 
PARTICIPACIÓ DE JOVES
Un grup de joves calderins expliquen a través d’un curtmetratge la seva experiència d’organitzar a Caldes un 
torneig de futbol que va aplegar 70 inscrits d’entre 14 i 22 anys i més de 200 persones que van assistir com a 
públic. L’experiència s’insereix dins del Projecte Democràcia, Participació i Societat Civil (DÉMATA), que 
pretén afavorir iniciatives basades en aportacions que la ciutadania fa al bé comú i que contribueixen a la 
formació democràtica de l’individu i dels col•lectius.

INAUGURADA LA NOVA PISTA DE SKATE AL BUGARAI
L’equipament ha estat promogut per l’Ajuntament amb la col·laboració de departament de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i l’assessorament i la implicació de l’associació calderina Skateologia.


