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>> Benvolguts i benvolgudes
Teniu a les mans el butlletí informatiu de la secció local d’ERC de
Caldes de Montbui que anteriorment es deia «El Gavarrot». Hem fet
un canvi de format i de continguts recuperant la capçalera de la publicació històrica que va veure la llum el 1931 amb el nom de «Farell».
El primer Farell va sortir com a publicació de la Unió d’Esquerres
a Caldes, després de la proclamació de la república catalana el 14
d’abril per part de Francesc Macià i l’acord del govern català amb
el govern provisional de la república espanyola. Naixia una nova
etapa en la història de Catalunya de protagonisme de les classes
populars i de modernització amb un marc de democràcia plena
i d’autogovern. El 12 de desembre de 1931, el Farell es definia ja
com a portaveu de l’Esquerra Republicana de Catalunya a Caldes.
La redacció és primer a la Pl. Moreu, després al carrer Sant Damià
i a partir del gener de 1933 al Centre Democràtic i Progressista.
En tenim notícia de la sortida del Farell fins el setembre de 1934.
Avui, més de 85 anys després, recuperem la capçalera en moments tan transcendentals com aquells i amb els mateixos anhels
d’aleshores. En el propers Farell reproduirem articles publicats llavors, amb una vigència de vegades sorprenent, notícies locals, crítiques d’espectacles o anuncis publicitaris del comerç de Caldes...
No voldria passar per alt que, a part de ser el butlletí informatiu d’ERC Caldes, és també un petit però sentit homenatge a tots
els calderins i calderines que varen treballar incansablement en
la lluita de la qual prenem el relleu, agafant el seu testimoni amb
el compromís d’assolir amb èxit allò que ells varen començar.

Jaume Mauri i Sala

Obra subjecta a una llicència de

President de la Secció Local d’ERC

# ElMillorPoble
del nou país

Un poble més europeu
>> Aviat farà 10 anys que sóc el vostre alcalde. Durant tot aquest
temps, i des del primer dia, he procurat que el govern municipal
fes de Caldes de Montbui, amb la màxima complicitat possible
de ciutadans, entitats, organitzacions i administracions, un poble més agradable, més conegut, més just i inclusiu... i amb més
futur. I que al mateix temps ho fes des de la gestió responsable
dels recursos i de les eines que són de tots. I malgrat que no
ens han tocat temps fàcils ni per governar ni per gestionar, crec
que avui Caldes és un poble més sòlid en molts aspectes; perquè té un projecte col·lectiu més clar i més engrescador; perquè
té més i millors coses per oferir als que hi vivim i als que ens
visiten; i perquè té una administració local més eficaç i sanejada. I això ha estat així perquè tots aquests anys hem comptat
amb el suport de moltíssima gent, i perquè sempre hem fet la
feina des dels valors que calia fer-la: il·lusió, esforç, honestedat i
perseverança. Som avui al meu entendre, des del punt de vista
d’allò que hem assolit i des del punt de vista d’allò que ens hi ha
portat, un poble més europeu.
Però no som encara on volem ser, i per això seguim treballant
incansablement i amb la voluntat de millorar en tot allò en què
fins ara no hàgim estat prou encertats. Tenim entre mans tota
una colla de projectes per al poble, importants i necessaris, que
farem realitat durant els propers mesos i que seguiran empenyent la transformació del nostre poble. I tenim l’oportunitat de
culminar la revolta democràtica d’un país conscient que el futur
el farem més lluminós en la mesura que siguem una república
de persones lliures.

ENQUESTA DE
SATISFACCIÓ CIUTADANA
En el darrer any,
Caldes ha millorat?

17,21%
3,74%

Ha empitjorat
Està igual
Ha millorat

De cara al futur,
Caldes millorarà?
Empitjorarà
Continuarà igual
Millorarà

79,05%

13,03%
3,01%

83,96%

Més informació de l’enquesta
realitzada per la consultora Neòpolis
a la població de 18 i més anys de
Caldes de Montbui sobre el grau de
satisfacció dels serveis municipals el
mes de novembre de 2016.

El que ens ha empès aquesta dècada en realitat és el que
hauria de ser l’aspiració —i gairebé l’obligació— de tot
governant: deixar un poble i un país millor del que ens
vàrem trobar.

Jordi Solé i Ferrando

Alcalde

La recuperació del patrimoni
històric, paisatgístic i natural
de Caldes de Montbui
Creació del
Passeig de la Riera
resseguint la llera de la
riera per la façana urbana,
recuperant elements
patrimonials i històrics i
integrant l’entorn natural
i paisatgístic en la
trama urbana.

Restauració
del Pont Romànic i
la muralla medieval.
Punt d’inici o final del
recorregut turístic i
patrimonial de
la riera de
Caldes.

Recuperació
de la Plaça del
Molí de l’Esclop:
espai singular i
accessible.

El 2010 vam iniciar un projecte de recuperació dels elements
patrimonials històrics, naturals i paisatgístics de la llera de la
Riera. Volem transformar el centre sentimental de la vila i fer
renéixer la seva riquesa natural lligada al termalisme, amb
criteris de sostenibilitat i cohesió social, de manera compatible
amb el desenvolupament econòmic, turístic i comercial.

Projecte de
reurbanització
de la Plaça
de la Font del
Lleó.
Reurbanització de la
plaça de l’Església
i del carrer de
Roma.

Nova Plaça
del Sindicat i
Aparcament sota
Raval Canyelles:
un passeig
d’hortes.

Reurbanització
del carrer de
Font i Boet.
Projecte
participatiu
del Parc Termal
de Can Rius.

Google Earth

Recuperació
de la vegetació
autòctona i
eliminació d’espècies
invasores.

Arranjament
del Safareig de
la Portalera.

Projecte
de Rec Termal
de les Hortes:
Premi Espai públic
Europeu
2015.

Banys Termals
El Safareig :
un espai públic per
gaudir de l’aigua
termal i balcó de
les Hortes.

Camí Orbital
de gairebé 5 Km
encerclant la trama
urbana, integrant
paratges recuperats
pel Passeig de la
Riera i les Hortes
de Baix.

MÉS ESPAI PÚBLIC
PER ALS VIANANTS
Caldes vol i pot ser una vila termal
i sostenible de referència. Des del
govern d’ERC ens hem auto exigit
convertir-nos en un municipi exemplar
en termes mediambientals i de
sostenibilitat.
Per aconseguir-ho, des del Govern hem
impulsat el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible, mitjançant un procés
participatiu, amb l’objectiu de millorar la
mobilitat en l’espai urbà calderí i donar
més protagonisme als ciutadans. Es
tracta d’establir un model d’ús de la via
pública que sigui sostenible, de cohesió
social i de protecció de l’entorn; i, a la
vegada, compatible amb les necessitats
de desenvolupament econòmic.
Volem recuperar l’espai públic per als
vianants i presentar solucions a l’alt

trànsit rodat i a la manca d’aparcament
al centre de Caldes. Aquesta necessitat
es constata tant a la primera diagnosi
del pla de mobilitat com a l’enquesta de
satisfacció ciutadana 2016 impulsada
pel Consistori: la principal preocupació
dels calderins pel que fa als serveis és
la dificultat d’aparcar al centre de la
vila. Cal ampliar l’oferta d’aparcament
i sobretot d’aparcament “exprés” en
horari diürn per afavorir la rotació de
vehicles.
Des del Govern estem decidits a
optimitzar l’oferta d’aparcament i
per això a construir un nou pàrquing
públic definitiu al costat de l’Església,
al Raval Canyelles. El nou aparcament
s’integra dins del projecte més ampli
de recuperació de l’espai públic i
d’embelliment del municipi, que vol:

La intervenció recuperarà la Plaça del Sindicat pel poble, desallotjant
els cotxes de la superfície i convertint-la en un espai de lleure connectat
amb el passeig que integra les hortes resseguint el marge de la Riera.

# MesAProp
del poble
que volem

• Reconquerir l’espai públic pels
vianants; recuperar la Plaça del Sindicat
i de l’Església pel poble, desallotjant els
cotxes de la superfície per endreçar-los
en el nou aparcament subterrani.
• El que ara és un espai ocupat per
cotxes esdevindrà un espai obert
al lleure familiar, preparat per dur a
terme més activitats de les entitats
i connectat a un passeig que integrarà
les hortes i que, resseguint el marge de
la Riera, donarà continuïtat al projecte
de recuperació del Passeig de la Riera,
des del Pont Romànic.
• Donar servei públic d’aparcament a
l’eix comercial i turístic del centre de la
vila, en el marc del Pla d’Aparcaments
el qual, multiplicarà per 3 l’oferta de
places.

El nou Raval Canyelles proposa acostar les hortes integrant-les en l’entorn
urbà. Serà un espai verd i un mirador privilegiat que donarà continuïtat a
l’itinerari turístic del Passeig de la Riera.

La millora de l’espai
natural i paisatgístic
del Passeig de la
Riera, impulsada des
de fa anys pel Govern
Municipal d’ERC, ha
transformat la façana
i el centre patrimonial
i sentimental de
Caldes, el contrari
de destruir les hortes
tal com han afirmat
alguns col·lectius
i partits polítics
darrera de pancartes
deshonestes i
populistes.

FOTOS: ADRIÀ GOULA

# ElMillorPoble
per viure

Les hortes estan salvades
PROTEGIR I POSAR EN VALOR LES HORTES, PATRIMONI
CALDERÍ, ÉS UN OBJECTIU ESTRATÈGIC D’AQUEST EQUIP
DE GOVERN, RECONEGUT A NIVELL EUROPEU
>> El Premi de l’Espai Públic Europeu,
atorgat l’any passat al projecte de
reg termal a les Hortes de Baix, situa
Caldes de Montbui a l’avantguarda de la
sostenibilitat europea i de la protecció
de l’entorn i el medi ambient. Aquest
premi reconeix els millors projectes de
recuperació i defensa de l’espai públic a
Europa i va ser atorgat a Caldes, com un
dels dos millors entre 274 candidatures
de 33 països diferents, competint al costat
de ciutats com Copenhaguen i Londres.
El projecte de reactivació del sistema de
reg basat en la recuperació del patrimoni
de l’aigua termal a les hortes es destacà
com “una intervenció mínima que
conserva l’estructura agrícola prèvia, a la

vegada que genera una nova relació
amb el centre urbà”.
El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà
és un certamen biennal convocat per
set institucions europees per reconèixer
i difondre tota mena d’obres de creació,
recuperació o millora d’espais públics a
les ciutats europees.
Més informació sobre el projecte calderí
premiat al Premi Europeu de l’Espai
Públic Urbà

COMPLETEM EL CAMÍ ORBITAL
>> És un recorregut de 5 Km per fer a peu al voltant de Caldes que
combina trams urbans i naturals. Uneix el patrimoni natural, històric
i termal, els 6 parcs més grans de Caldes i les 4 escoles i instituts
coincidint en alguns trams amb els camins escolars.

L’aparcament de Raval Canyelles:
una obra singular i necessària
EN UNA UBICACIÓ ESTRATÈGICA

EN EL MARC DEL PLA D’APARCAMENTS

L’aparcament de Raval Canyelles forma part d’un projecte
d’embelliment urbanístic i d’integració paisatgística.
Vol reconquerir pels ciutadans i ciutadanes un espai públic
de valor patrimonial just al centre de Caldes. La Plaça del
Sindicat, a l’entorn de l’església, sense cotxes, esdevindrà
un espai de lleure i jocs infantils. La superfície superior de
l’equipament soterrat serà una zona verda de més de 1.000
m2 de jardí i horta a nivell de carrer al Passeig Raval Canyelles,
un mirador singular de la Riera i les Hortes de Baix.

L’aparcament donarà servei al principal eix comercial i a
l’entorn turístic del nucli antic. Aportarà 150 places de gestió
pública i bonificada per als residents de Caldes durant els
primers 90 minuts d’estacionament. Actualment la zona
regulada amb disc horari presenta rotacions insuficients:
només 2,1 vehicles per plaça. Al centre les rotacions indiquen
que 1 de cada 4 places regulades està ocupada pel mateix
vehicle tot el dia. Una zona blava de pagament en aquesta
zona provocarà la rotació de fins a 6 vehicles per plaça
i dia. Per tant, es multiplicarà per 3 el nombre de places
d’aparcament disponibles a Caldes.

AMB UN FINANÇAMENT JA ASSIGNAT
Tota l’obra, pàrquing inclòs, té un cost d’adjudicació de
1.833.857 €. El 50% l’assumeix el Pla de Barris de la Generalitat
de Catalunya i l’altre 50% l’Ajuntament. El finançament ja està
assignat via crèdit i és totalment assumible si es té en compte
que la previsió d’endeutament de l’Ajuntament a finals de
2017 és del 57%, molt per sota del límit legal del 75%.

UN COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA
L’aparcament de Raval Canyelles és un dels 10 punts
destacats del programa electoral d’ERC i va ser votat per
una àmplia majoria. És doncs un compromís adquirit amb
la ciutadania.

OBRA DE GOVERN
El Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge SIDH
dóna suport als veïns en
risc d’exclusió de l’habitatge.
Des de l’any 2012, hem gestionat
65 expedients, 15 dels quals s’han
obert durant el 2016.

Entre tots dissenyem el
parc termal de Can Rius.
Transformarem la principal zona
verda i pulmó de Caldes en un parc
termal de referència mitjançant un
procés participatiu. Els 12.000 m2
que ocupa actualment el parc
creixeran amb 25.000 m2 més
d’espai de reserva balneària del
poble. Aquest
projecte compta
amb el suport de
la Diputació de
Barcelona.

Impulsem la reurbanització
de la Plaça de la Font del Lleó
mitjançant un procés participatiu,
obert a la ciutadania. Volem
millorar l’accessibilitat, la mobilitat
i la xarxa de serveis, realçar el
patrimoni i adequar el model de
plaça als usos socials, culturals
i festius que té. Es tracta d’una
obra complexa i de gran impacte
per a la població calderina i per
al seu entorn turístic, social,
arqueològic i patrimonial.

# ElMillorPoble
del nou país

Hem dut a terme un projecte
d’arranjament integral del
Cementiri Municipal,
avui un espai embellit, més
net i més accessible.

Impulsem el Projecte
Educatiu de Caldes PEC,
un espai de reflexió i participació
ciutadana amb l’objectiu de
construir un entorn més educatiu.

Hem millorat els carrers de
Font i Boet i Sentmenat
creant un espai pensat per als
vianants, molts d’ells persones
grans i amb mobilitat reduïda,
a l’entorn de la Residència Santa
Susanna i Les Cases dels Mestres.

Ens ajudarà a planificar les
polítiques educatives, elaborar
propostes i compromisos
permanents,
dinàmics i
compartits
entre
administracions i
ciutadania.

# MesAProp
del poble
que volem

Fem safareig amb

AGUSTÍN CÁTEDRA
Agustín Cátedra (73 anys). Nascut a Siles, Jaén i ciutadà
de Caldes de Montbui des dels 14 anys. Professió: abans
oficial de primera, ara persona de primera i els seus 5 néts.
L’Agustín va arribar a Caldes a tocar dels anys 60, amb els
pares i els seus sis germans, com moltes altres famílies, buscant un futur millor. Primer treballant a cases de pagès,
després en la construcció, l’Agustín ha ajudat
i ha acompanyat a molts d’altres a sortir-ne endavant. Ajudar els altres ha
estat una constant en la seva vida.
“A los que llegamos entonces se
nos acogió muy bien; pero también tuvimos que poner de nuestra
parte, adaptarnos a la vida y a las
costumbres de aquí, comportarnos
bien, con respeto y estar dispuestos
a ayudar a todo el mundo... Siempre
hacer el bien y no mirar a quien. Hoy me
acuesto muy relajado, todavía sigo siempre que puedo haciendo de voluntario en la Residencia. Hacer el bien es lo que más me satisface”.
Des de fa ja 16 anys, l’Agustín organitza una festa a Caldes,
“primero era para reunir a la familia, pero después fueron
viniendo más sileños de origen, hasta que llegamos a jun-

tarnos más de doscientas personas. Un año, en el Termes
Victòria, me vi allí al alcalde, Jordi, y otras personas del
ayuntamiento, acompañándonos y ayudando; fue muy
emocionante...”
Aquesta col·laboració ha viscut un moment molt especial durant la passada Festa Major, amb l’actuació de la Asociación Cultural de Coros y Danzas San Roque de
Siles, amb l’envelat ple. Aquell dia l’alcalde va
parlar del deute de la vila amb els calderins
vinguts de Siles i va agrair-li la feina feta a
l’Agustín.
Ha canviat molt Caldes... “El cambio en
los últimos años ha sido espectacular,
no tiene nada que ver… ¡todo lo que se ha
hecho! Yo estoy encantado y orgulloso de
vivir aquí. Se vive muy tranquilo y hay muy
buena gente.”
Hi ha alguna cosa que vostè canviaria o demanaria a qui
governa l’Ajuntament? “Ya se lo he dicho a ellos… que arreglen la calle principal (Pi i Margall), como la de la Residencia (Font i Boet) y que tiren adelante lo del aparcamiento;
que atraer el turismo es un beneficio para todos”.
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EXECUTIVA D’ERC A CALDES DE MONTBUI
1. Jaume Mauri (President) 2. Carme Germà (Secretària d’organització) 3. Isidre Pineda (Secretari de política municipal) 4. Pilar Aznar
(Vocal) 5. Jordi Martín (Secretari de finances) 6. Oriol del Castillo (JERC) 7. Gerard Garcia (Vocal) 8. Ángeles Llive (Secretària de la Dona)
9. Pere Anglès (President honorífic) 10. Joan Mayol (Vocal) 11. Francesc Esteve (Vocal)

SEGUEIX-NOS A:

#MesAProp

ERCCaldes

@ERC_Caldes

# MesAProp
del poble
que volem

El cicle de xerrades obertes
#MesAProp, organitzat per la Secció
local d’ERC, vol apropar la feina dels
regidors i les regidores de l’equip de
govern a la ciutadania. Són trobades
programades l’últim dimarts de cada
mes a les 20 h, i obertes a tothom.

erccaldesdemontbui

caldesdemontbui@esquerra.org

www.esquerra.cat/caldesmontbui

Som el partit de la

nova República!

Il·lustracions Freepik

Suma-t’hi i fes-te militant!

ERCCaldes

erccaldesdemontbui

caldesdemontbui@esquerra.org

@ERC_Caldes

www.esquerra.cat/caldesmontbui

