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Canviar
per continuar
>> Si creieu que en els darrers 12 anys Caldes de Montbui ha viscut una important
transformació, i si creieu que val la pena seguir per aquest camí, aleshores el més lògic
serà que feu confiança al projecte que, per les eleccions municipals de l’any vinent,
encapçalarà Isidre Pineda. Perquè aquest projecte garantirà la continuïtat (amb els
matisos i elements personals que hi vulgui introduir el nostre nou cap de llista) a
la feinada feta des del 2007, quan vaig assumir l’Alcaldia. Una feinada que avui ens
permet afirmar de manera indiscutible que Caldes i la seva administració municipal
han millorat. I que ho han fet malgrat els temps convulsos de la crisi econòmica. Han
estat 12 anys de lideratge d’un projecte de poble clar, d’estabilitat política municipal, i
d’una ingent obra de govern que ha de tenir continuïtat. Perquè malgrat el molt que
hem aconseguit millorar, encara queda molt per fer del nostre poble un lloc encara
millor. L’Isidre sap com fer-ho. Hem estat treballant plegats els darrers 8 anys.
Ara fa uns mesos vaig decidir que, al mes de maig vinent, no optaria a la reelecció com
a alcalde. No va ser una decisió fàcil perquè, malgrat les dificultats d’aquesta feina, he
gaudit molt fent política municipal des de l’Alcaldia. Però sempre he pensat que, dels
càrrecs públics, és tan important saber-hi entrar com saber-ne sortir. Fa gairebé 12
anys vaig entrar a l’Alcaldia de manera inesperada fins i tot per a mi, i en condicions
complicades (finances municipals malmeses, grans projectes empantanegats, manca
d’experiència prèvia, minoria al Ple…). Però vaig entrar-hi amb molta empenta i amb
molta pressa per revertir l’estancament que Caldes patia de feia massa temps. Ara
en sortiré, gràcies al treball d’equip, amb un llistat llarg de feina feta i amb un Ajuntament institucionalment més fort i sanejat. Era el moment adequat. Era el moment oportú per fer el relleu i deixar pas. Sense descartar del tot tornar-hi algun dia.
I ajudant en tot el que pugui a l’Isidre, al seu equip i al poble que m’ha atorgat el
privilegi d’haver estat el seu alcalde durant dotze apassionants anys.

Jordi Solé i Ferrando
Alcalde

ERC al govern 2007-2011

Equip de govern 2011-2015

Equip de govern 2015-2019

Coneixent
Orgull per Caldes
>> El maig de l’any que ve farà 12 anys que liderem la
transformació de Caldes més important que es recordi en la història contemporània del nostre municipi. El
nostre Alcalde ha impulsat un estil de treball cohesionant a tot un equip al voltant d’una idea de poble reconeguda per la majoria de la població com a positiva,
revalidant victòries electorals.
L’opinió pública majoritària valora que en els darrers
anys Caldes ha millorat substancialment en molts aspectes importants per a la vida de les persones i també
en els espais públics que hem remodelat i embellit, contribuint a crear un sentiment d’orgull i de pertinença.
Caldes és un referent comarcal en molts aspectes i un
poble amable i acollidor per a les persones que ens
visiten. Fins aquí hi hem arribat estant segurs que
el nostre projecte de vila, és un projecte integrador
i estrictament municipalista, sense interferències polítiques externes que poden fer perdre la perspectiva
del perquè es governa un ajuntament com el nostre.
Aquest any, seguim amb molta il·lusió i energies renovades i presentem el nou candidat escollit per la nostra assemblea: l’Isidre Pineda, un home jove, preparat
i amb experiència contrastada en la gestió de govern
i al seu costat, ens posicionem tot un seguit de dones
i homes que volem contribuir a fer de Caldes un poble
per a tots i totes i del qual sentir-nos orgullosos.

Jaume Mauri i Sala

President de la Secció Local d’ERC

l’Isidre Pineda

#continuemelcamí

L’Isidre Pineda ha viscut sempre a Caldes de Montbui. Té 31 anys, és el gran de dos germans i li apassiona el bàsquet des de petit.

El 2011 forma part de la candidatura a les eleccions municipals i entra al govern municipal. Tenia
24 anys.

Caldes és un poble meravellós on créixer. Guardo molt
bons records de l’escola i també dels anys jugant a
bàsquet i fent d’entrenador al CB Caldes. Aquells partits a les mítiques pistes descobertes del pati de l’Escola Pia són impossibles d’oblidar!

Llavors em xocava que allà on anés sempre fos el més
jove! Des d’aleshores he anat implicant-me i treballant
a diverses regidories de l’Ajuntament: Serveis Socials,
Cultura, Participació Ciutadana, Cooperació i Voluntariat i Promoció Turística. Implicant-me en tantes àrees
he pogut assolir un perfil transversal i dinàmic.

A l’escola ja es manifesta la vocació política però
és a la universitat on decideix implicar-se en la
política local. L’Isidre és graduat en Periodisme i
Ciències Polítiques i màster en Comunicació Política i Institucional.

Actualment és el 1r Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i a més responsable
de les regidories de Cultura i Patrimoni, Turisme i
Termalisme, i Cooperació i Solidaritat.

Quan vaig anar a la universitat, a Barcelona, la majoria
dels meus companys no ubicaven Caldes de Montbui
al mapa. Aquest fet em va motivar moltíssim per implicar-me en política local: volia que el nostre poble fos
més conegut i sobretot, molt més reconegut.

El més difícil, al govern, és prendre decisions i assumir el risc d’equivocar-te, però estic convençut que el
còmput global és molt positiu, ja que el nostre poble
avui és millor que ho era quan vaig entrar a formar
part del Govern Municipal el 2011.

S’integra a ERC a finals del 2009, acabant la carrera.

És secretari del Fons Català de Cooperació per al
Desenvolupament des del 2017.

Va ser molt engrescador formar part d’un equip de
persones amb qui em sentia plenament identificat en
un projecte de canvi i de millora del meu poble liderat
per un jove Jordi Solé, amb qui empatitzava moltíssim. Sempre he volgut la llibertat del meu país: fer el
pas de militar activament a un partit com Esquerra
Republicana era la meva forma de treballar per aconseguir-ho.

Catalunya és un poble solidari, i des de pobles com Caldes no en som una excepció. A través del Fons Català
m’he sentit molt proper per exemple amb la reivindicació del poble sahrauí i la seva lluita pacífica per celebrar un referèndum d’autodeterminació. Els viatges als
territoris ocupats i als camps de refugiats et canvien la
visió del món i de la realitat que vivim a casa nostra.

És Conseller de Turisme del Consell Comarcal del Vallès
Oriental des del 2015.
Em sento calderí i vallesà, i puc constatar que la nostra vila és
un referent turístic a la comarca. És molt gratificant desenvolupar l’estratègia turística del Vallès Oriental explicant que hi
tenim de tot a tocar de Barcelona.

Un record inesborrable:
L’1 d’Octubre és indiscutiblement el moment polític més intens que he viscut i un dels més importants de Caldes a la
seva història recent. Vam defensar la democràcia amb una
doble sensació: incertesa i ràbia al veure les actuacions policials, però satisfacció a l’aconseguir l’objectiu de votar i guanyar.

Quan en Jordi Solé va anunciar el passat 25 de maig que
no seria el cap de llista a les pròximes eleccions municipals, va decidir presentar-se com a candidat. Va ser l’única
candidatura per encapçalar el projecte republicà a Caldes
i va obtenir un suport majoritari en nombre d’avals i de
vots a l’Assemblea Local del 26 de juny.
Assumeixo aquest repte amb molta responsabilitat i també
amb naturalitat. Agafar el relleu d’en Jordi Solé vol dir ser capaços de mantenir el compromís amb la ciutadania sota el
mateix nivell d’exigència que ell ha imprès.

Fora de la feina l’acompanyen dues grans aficions:
M’agrada molt descobrir llocs nous al món -ho comparteixo
amb la meva dona que es dedica al món del turisme- i gaudeixo molt planificant el viatge: m’estudio la guia del lloc que
visitarem; i fins i tot em preparo la música que escoltaré...
Enllaça amb la
llista Spotify de
l’Isidre Pineda

La música és l’altra gran passió: sigui l’hora que sigui, no hi
ha res millor que arribar a casa i posar un bon vinil de David
Bowie, de Neil Young o dels The Doors!

La nova Plaça de la Font del Lleó
LA PLAÇA DE LA VILA, PENSADA PER A LES PERSONES

Fotografies cedides per l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Autor: Jordi Serra

>> El passat 25 de novembre Caldes va estrenar la nova plaça de
la Font del Lleó. A l’acte d’inauguració ens va acompanyar el M.H.
Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya.
La plaça s’adapta a les exigències arqueològiques, de l’orografia
i l’urbanisme i respon al procés participatiu que va recollir les
prioritats d’entitats i veïns. És una plaça pensada per a les
persones i les famílies: amable, lliure de cotxes, accessible, diàfana,
sense barreres ni esglaons.
Hem reformulat l’espai més emblemàtic de la vila mantenint
l’essència i donant el protagonisme a les persones, el patrimoni,
la història, la cultura i les tradicions de Caldes.

Realcem el patrimoni termal històric potenciant la presència de
l’aigua termal amb una nova font accessible a tothom. Un circuit
tancat d’aigua termal projectarà l’antiga “natatio” romana, una
de les més grans de Catalunya. Els mesos d’hivern, en contrast
amb el fred, el vapor donarà singularitat al conjunt. A terra es
conserven les llambordes originals (polides i tallades linealment),
disposades per mostrar i donar protagonisme als elements
patrimonials com les Termes o la Font del Lleó. Tot l’espai està
construït en un únic pla per facilitar la celebració de tota mena
d’esdeveniments i l’accessibilitat. També es conserven els fanals,
es replicaran els bancs antics de pedra i s’hi ha plantat alzines,
arbres que ja antigament envoltaven les termes romanes.

Obra de govern
SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC

ESTALVI ENERGÈTIC

OBJECTIU 0 EMISSIONS

PACTE PER LA MOBILITAT

Des de fa dos anys hem implementat
el model de compra de l’energia elèctrica per subhasta i hem aconseguit
reduir el cost de la factura de l’Ajuntament en un 40%; és a dir 400.000 €.

Hem fet un salt en la utilització de
models de transport sostenible zero
emissions: la flota de vehicles de
l’Ajuntament i de Serveis Municipals
ja compta amb 9 vehicles elèctrics.
I treballem per oferir 4 punts de
càrrega de vehicles elèctrics per a
la ciutadania -dos a Les Cremades
i dos al Tint- i un carregador de
bicicletes elèctriques a la plaça de
la Font del Lleó.

Avancem cap a un model de mobilitat
ètica i sostenible que permeti la
transformació de l’espai públic
pacificant-lo de trànsit; més net, segur
i confortable. Impulsem el Pacte per la
Mobilitat de Caldes de Montbui, per
arribar a un consens amb la màxima
implicació ciutadana possible.

SERVEIS PÚBLICS
L’empresa pública Serveis Municipals
s’encarregarà de la neteja viària i la
recollida selectiva de les deixalles
orgànica, rebuig i mobles, a més de
gestionar el servei d’aigua potable,
l’aparcament i els Banys Termals El
Safareig. Apostem per una prestació
directa dels serveis essencials
municipals perquè permet un major
control i una gestió més propera, amb
criteris d’eficiència i interès públic i
fem fora les empreses de l’IBEX 35.

ENERGIA NETA
Substituïm l’enllumenat públic i dels
edificis municipals amb major consum
per tecnologia led, més neta, eficient
i segura; que produirà un estalvi energètic del 50% respecte a l’enllumenat
de vapor de sodi i una millora en la
qualitat lumínica del municipi.

PAS SOTERRANI DE LA C-59
que connecta de forma segura el
nucli urbà amb el polígon industrial
La Borda, a peu i en bicicleta. Resolem
el perillós pas de la C-59 en aquest
punt i fomentem la mobilitat segura i
sostenible. Pròximament iniciarem la
remodelació del Parc de Can Rosell i
el pas soterrat al camí del Cementiri.

Obra de govern
COHESIÓ SOCIAL

Posem les polítiques de
prevenció de l’exclusió social
en el centre de la política
municipal per un poble just,
cohesionat i actiu, per la
igualtat d’oportunitats i el
dret a l’habitatge.
Cal preparar un futur més just
a partir d’una educació de
qualitat, l’eina més poderosa
que tenim per construir
societats millors. Continuarem
compromesos amb les escoles
bressol públiques millorant
cada curs la seva qualitat i
els seus espais i mobilitzant
el finançament necessari per
ajudar a les famílies. Volem
fer de Caldes un municipi on
encara valgui més la pena
viure-hi; una comunitat que
enforteixi el nostre sentiment
d’identificació i de pertinença.

BEQUES I AJUTS

SERVEIS SOCIALS

Garantim el dret a la formació
i la igualtat d’oportunitats de
totes les famílies calderines.
Augmentem les beques i els ajuts
escolars municipals.

Donem suport a les Famílies
amb prestacions d’urgència.
Serveis Socials de l’Ajuntament
va atendre durant l’any 2017
a 733 persones sol·licitants
de prestacions d’urgència
que afectaven a més de 900
ciutadans i ciutadanes de Caldes.
Hem destinat 112.400 euros
del pressupost municipal a les
prestacions d’urgència.

Material escolar i llibres
2013-14* 11.900 €
27.300 €
2018-19
* L’Ajuntament assumeix la partida

Quotes escola bressol
21.094 €
2011-12
27.296 €
2018-19
Menjador escoles bressol
1.404 €
2011-12
20.820 €
2018-19
Escola Música i Taller d’Art
269 €
2011-12
5.435 €
2018-19
Escola Música i Taller d’Art
269 €
2011-12
5.435 €
2018-19
Colònies i crèdits de síntesi
3.144 €
2011-12
11.095 €
2017-18
Casal d’estiu i el Club jove
345 €
2011-12
2.370 €
2017-18

14,5%
3,6%
7,0%
5,8%

69,1%

Manutenció
Habitatge
Farmàcia
Atenció Psicològica
infància i família
Atenció a menors
en situació de risc

Acollim.

PROJECTE MENTORIA

HABITATGE

DES DE L’AJUNTAMENT SEGUIM
LLUITANT PER L’HABITATGE SOCIAL
>> Lluitem contra els desnonaments. En el
primer semestre del 2018, l’Oficina d’Habitatge
de l’Ajuntament va atendre 12 casos; tants com
en tot el 2017; i encara que la meitat es troben
encara en procés judicial s’ha aconseguit evitar
els desnonaments mitjançant l’ajornament, el
reallotjament i el lloguer social.
>> Ajudem a rehabilitar pisos per incloure’ls
a la borsa de lloguer social.
>> Aquest any, hem invertit 427.817,09 € per
la compra de cinc habitatges els quals es
destinaran a famílies que ho necessitin amb
un lloguer social
>> Projectem la construcció d’un bloc
d’habitatges de lloguer social al Molí d’en
Ral. El Consistori ja ha obtingut la subvenció per
redactar el projecte arquitectònic de la promoció
pública d’habitatge social.

>> És un projecte pioner a Catalunya, liderat per l’Ajuntament i Caldes Solidària, per la cohesió, la igualtat i la
inclusió mitjançant l’acompanyament actiu dels nois i
noies nouvinguts per part dels mentors voluntaris. Iniciat l’any 2014, ja ha tingut 20 parelles de mentoria.
“Reflecteix el poble que volem: divers, acollidor, obert
i integrador; que vol tenir cura de tothom... també dels
infants i joves que arriben de països i contextos socials
molt diferents dels nostres i troben algú que els abraça,
els dona la mà, els passeja pel poble... que els ajuda a
integrar-se, a conèixer l’entorn, a conèixer gent i a conèixer l’idioma”.
Jordi Solé, Alcalde
Iniciatives com aquesta poden semblar petites, però
són un valor afegit que fan de la nostra vila una referència també en matèria d’integració. A Caldes hi convivim persones de 64 nacionalitats diferents, i només
així, sense mirar d’on venim i tenint clar cap a on anem
aconseguirem un poble més cohesionat, més inclusiu i
més solidari.
Mira els vídeos del Projecte Mentoria:

Fem safareig amb

ÁNGELES LLIVE
>> L’Ángeles Llive (44 anys) es defineix
com a calderina, catalana i d’origen equatorià. Viu a Caldes de Montbui des del
2001 i és la Secretària de la Dona a l’executiva local d’ERC des del 2015. Recentment
ha acceptat el repte de posar en marxa la
Secretaria de Ciutadania i Immigració del
partit al Vallès Oriental.
“Des del primer moment que vaig arribar a Caldes em vaig sentir molt ben
acollida, vaig trobar feina, ajuda i molt
de suport; per això vull aprofitar per donar les gràcies a la gent de Caldes, per
obrir-me les portes en tots els aspectes
i facilitar-me la integració.”
Com vas fer el pas a fer política?
Sempre he estat una activista, per això vaig
promoure a Caldes, l’any 2010, una petita
entitat sense ànim de lucre: l’Entitat Verge del Quinche, per facilitar la integració
a la comunitat d’origen equatorià i transmetre la seva cultura i tradicions. Així fou
com vaig conèixer l’alcalde, en Jordi Solé i
el seu equip de govern, i vaig començar a
interessar-me per la política municipal i el
programa d’Esquerra. Com que compartia

moltes coses, em vaig fer militant. El 2014
em van convidar a assistir a les reunions
de l’executiva local, l’any següent a formar
part de la candidatura a les municipals del
2015 i a portar la Secretaria de la Dona de
la Secció Local.
Vas acceptar i t’hi vas implicar a fons...
Estic molt contenta d’haver acceptat i
sobretot, de la feina que hem fet aquests
anys. Sempre he lluitat per la igualtat!
Així que ho vaig assumir amb la voluntat d’ajudar a altres dones. Fa molts anys,
malauradament, vaig patir la violència de
gènere en primera persona, i això fa que
m’ho prengui amb molta responsabilitat i
compromís, com un deure.
Quin és l’objectiu de la secretaria de la
dona d’Esquerra?
Volem promoure la participació de les dones en el partit; tenir veu i presència en
l’àmbit social reivindicant les polítiques
d’igualtat. Internament ERC ha aprovat un
Pla d’Igualtat. A les pròximes eleccions, als
municipis de més de 3.000 habitants com
el nostre, hi haurà llistes cremallera (home,
dona / dona, home, alternativament). Ara

#continuemelcamí

mateix les dones superem el 30% de representació, però volem arribar al 40% el
pròxim any i seguir (les dones som el 52%
de la població catalana).
I ara, noves responsabilitats... posar en
marxa la Secretaria de Ciutadania i Immigració del partit al Vallès Oriental.
L’objectiu com a partit és assemblar-nos a
la societat a la qual representem; assumir
la diversitat com una riquesa i fortalesa; i
reivindicar-la sense complexos. Treballaré
per donar a conèixer i obrir el partit als ciutadans de tots els orígens, convidar-los a
participar en política i a defensar els seus
drets de la mà d’ERC.
Quin és el teu lloc preferit de Caldes?
El camí de llambordes de la Pedrera.
M’agrada anar-hi a córrer al matí. El contacte que allà s’aconsegueix amb la natura
el converteix en un lloc màgic.
“Em sento que sóc en el lloc correcte,
formo part d’un gran equip i d’un partit
que assumeix la diversitat com un valor
i lluita pels drets de les dones”

#continuemelcamí

Som-hi!
isidrepineda
@IsidrePineda

ESQUERRA
REPUBLICANA
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@ERC_Caldes
caldesdemontbui@esquerra.org
www.esquerra.cat/caldesmontbui

>> Quan el Jordi Solé va anunciar que no optaria a la reelecció, tots els que
hem treballat amb ell i que formem part del seu equip ens vam emocionar.
Som conscient que acaba un cicle polític veritablement transformador per
a Caldes i, a la vegada, s’obre l’oportunitat de demostrar que el projecte
republicà a la nostra vila és més madur i viu que mai.
Ha arribat el moment de mirar el futur amb responsabilitat i força per
continuar el camí iniciat per en Jordi Solé. Després de dues legislatures
al Govern Municipal faig un pas endavant per liderar un projecte que
continuï la feina feta durant aquests darrers anys a través de 4 eixos
programàtics i de treball: el primer s’orienta a la sostenibilitat i els espais
públics, a la millora contínua i l’embelliment dels nostres carrers i places;
el segon és el de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tots els
calderins i calderines; el tercer se centra en la promoció cultural, turística
i comercial de la vila; i el quart eix ha de seguir apostant pel govern obert
i la bona gestió dels serveis municipals.
Som garantia de bon govern, de bona gestió i de transparència; i ho
hem demostrat aquests darrers anys. Ara és el moment de ser capaços de
mantenir el compromís amb la ciutadania sota el mateix nivell d’exigència
que ha imprès el millor alcalde de la història recent de Caldes. Som-hi!

Isidre Pineda

candidat d’ERC a l’Alcaldia

