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Un poble
per ser feliç.

Una llista igualitària
i cremallera
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ELS MUNICIPIS REPUBLICANS DE
LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES
>> El govern del municipi ha de ser la plasmació d’una societat de
dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats,
en el qual es garanteixi l’accés de les dones a tots els àmbits de
representació i presa de decisions. Per això presentem una llista
a les eleccions municipals de 2019 igualitària i “cremallera”
(home- dona, dona-home).
Els ajuntaments, que són la primera i més propera administració
pública per a la ciutadania, han de vetllar per fer del municipi un
espai de seguretat i garantia de drets per a les dones; un marc de
creixement personal i professional en igualtat de condicions en
tots els àmbits de la vida pública i professional; i evitar qualsevol
discriminació per raó de gènere o de dependència per raons
socioeconòmiques.

>> Dones de la llista “cremallera”
de la candidatura d’ERC
a les eleccions municipals de 2019
de Caldes de Montbui.
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Jordi Serra, Pep Gaspar, Kilian Càtedra,
Marlon Càtedra, ERC i fons d’ús públic
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Obra subjecta a una llicència de

Som garantia de paritat i d’accés a les dones a tots els àmbits
de representació i presa de decisions.

“

Tenim molta feina i
estem preparades per
lluitar en la construcció d’un poble millor:
més igualitari i feliç.”
Ángeles Llive
Secretariat de la Dona
d’ERC Caldes

“

Diguem alt i clar que no participarem en cap campanya si no sentim
que formem part d’aquest partit
amb igualtat de condicions que
els nostres companys.”
Carme Forcadell
Presidenta del
Parlament de Catalunya
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Un poble per ser feliç
Presentem un projecte polític per
Caldes amb la voluntat de continuar el
camí dels darrers anys. El nostre compromís es basa en mantenir el nivell
d’exigència i de transformació contínua
d’un municipi en constant evolució.
Volem seguir fent de Caldes un poble
del qual sentir-nos orgullosos a través
dels següents 4 eixos de treball:
El Progrés Social: A través de la igualtat d’oportunitats hem de continuar
vetllant perquè els calderins i calderines
puguin viure feliços a una vila cohesionada i solidària.
La Sostenibilitat i l’Espai Públic:
Seguirem embellint l’espai públic des
del punt de vista de les relacions socials
i l’accessibilitat. Volem que els vianants
i les famílies siguin els protagonistes
d’una vila verda i sostenible.
Un Poble Viu: Ens encanta el dinamisme de Caldes. Fomentar la cultura
i preservar el patrimoni ha de seguir
augmentant el sentiment d’arrelament
d’una vila històrica amb personalitat
única: el termalisme.
El Govern Obert: Governar bé és sinònim de proximitat i transparència. Som
garantia de bona gestió per a un poble
cívic, participatiu i segur.

Isidre Pineda,

Per això proposem les següents
10 principals propostes:

candidat d’ERC a l’Alcaldia
www.isidrepineda.cat

1 	Porxada per fer activitats culturals
al parc de l’Estació

2 	Casal de la gent gran a l’ampliació
de les Cases dels Mestres

3 	Promoció d’habitatge públic,
social i per a joves al sector
del Molí d’en Ral

4 	Pas soterrat cap al Cementiri

i camí cap a les urbanitzacions

5 	Consensuar una reforma per
l’avinguda de Pi i Margall

6 	Posicionar Caldes de Montbui com
a destinació termal de referència

7	 Ampliació dels pavellons de la
Torre Roja i del Bugarai

8 	Reurbanització de la plaça
Catalunya

I no oblidem qüestions que
preocupen als calderins i
calderines i que afecten
d’altres administracions.
És per això que les 3 primeres
trucades seran sobre:

1

Exigir solucions per a les
cues de la C-59 generades
per la rotonda de Palau

2

Reclamar la finalització
de l’Institut-Escola
El Calderí-Pic del Vent

3

Recuperar la carretera nova
que uneix Caldes amb El Farell

9 	Millora dels equipaments policials
i de la central d’emergències

10 Ajudes a les famílies calderines
per als llibres de text escolars
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Un poble
per a les
persones i
la cohesió
social

GENT GRAN
UN NOU CASAL DE
LA GENT GRAN AMB
L’AMPLIACIÓ DE LES
CASES DELS MESTRES

Caldes ha de continuar sent un
poble per a tots i totes. A través
de l’educació i de la igualtat
d’oportunitats hem de seguir
treballant perquè els calderins i les
calderines puguin viure feliços en un
poble cohesionat i solidari.

>> Crearem un casal dedicat a la
gent gran a l’ampliació de les Cases
dels Mestres, ampliarem els espais
de l’equipament per acollir-hi més
activitats i seguirem apostant pel
programa de Gent Gran Activa.
Col·laborarem per impulsar projectes
d’habitatges tutelats per a gent
gran i vetllarem per uns serveis
òptims d’atenció domiciliària i
desenvoluparem accions de formació
i suport a ciutadans/es que tenen cura
de persones grans.

ESPORTS

EDUCACIÓ

HABITATGE

MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
MUNICIPALS

AJUDES PER A
FER FRONT A LES
DESPESES DELS
LLIBRES DE TEXT

HABITATGE PÚBLIC,
SOCIAL I PER A JOVES
AL SECTOR DEL MOLÍ
D’EN RAL

>> Seguirem potenciant els clubs
i les entitats esportives de base com
a element vertebrador de l’estructura
esportiva del poble i com a element
de cohesió social. Culminarem
l’ampliació del pavelló de la Torre
Roja. Acabarem els nous vestidors
del pavelló del Bugarai. Habilitarem
el pati de l’Institut Manolo Hugué
per a la pràctica esportiva i per a l’ús
social obrint-lo a les entitats fora
d’hores lectives.

>> Ajudarem a les famílies calderines a
fer front a les despeses que suposen
els llibres de text a l’inici de curs.
Seguirem ajudant a les escoles del
poble fent millores de manteniment.
Mantindrem el nostre compromís
amb les Escoles Bressol Municipals
i l’Escola d’Adults a través de la
qualitat del servei. Impulsarem amb
el Departament d’Educació i en
col·laboració amb els balnearis una
Formació Professional específica en
matèria de termalisme.

>> Ampliarem el parc d’habitatges
públic, social i per a joves amb una
promoció d’habitatge públic, social
i per a joves al sector del Molí d’en
Ral. Plantejarem ajudes per facilitar
l’emancipació juvenil. Seguirem
combatent els desnonaments a través
del Servei d’Intermediació Hipotecari.
Elaborarem un nou Pla Local
d’Habitatge i aprofitarem les eines
jurídiques que tenen els ajuntaments
per mobilitzar habitatges buits.

MOBILITAT

Un poble
on l’urbanisme és al
servei de les
persones
Seguirem dignificant i embellint
l’espai públic des del punt de vista de
les relacions socials i l’accessibilitat,
pacificant-lo, i on els vianants siguin
els actors principals. Volem que
la cultura i la convivència de les
persones siguin els protagonistes
d’una vila verda i sostenible.

Connectarem el nucli urbà amb el cementiri
municipal i les urbanitzacions properes amb
un pas soterrat a la C-59.

ESPAI PÚBLIC

Estudiarem reurba
Bigues soterrant e
eliminant barreres

ESPAI PÚBLIC

Campanya d’asfaltats pròpia
a la Font dels Enamorats i als
Saulons.

MOBILITAT

Seguirem desp
de Mobilitat p
racional i efici

Embassament
del Remei

MOBILITAT

Connectarem amb un itinerari concret
un passeig que vagi de la Torre Marimon
al Pasqualet.

ESPAI PÚBLIC

Reconvertirem els carrers Migdia i raval
del Remei en carrers de plataforma única
amb prioritat per al vianant.

SOSTENIBILITAT

Canviarem a LED totes les lluminàr
públiques del municipi i impulsarem
de generació d’energia elèctrica fot
en equipaments públics.

MOBILITAT

Redactarem un pla per a la connexió de
camins a peu i en bicicleta des de les
urbanitzacions fins al nucli urbà.

anitzar el carrer
els serveis i
s arquitectòniques.

ESPAI PÚBLIC

Pla de millora dels carrers
i de les voreres del Polígon
Industrial La Borda.

ESPAI PÚBLIC

Incorporarem la perspectiva de
gènere al disseny dels espais públics
urbans per evitar entorns que
provoquin inseguretat a les dones.

MOBILITAT

Continuarem duent a terme actuacions
de millora de l’accessibilitat a la via pública
amb l’objectiu d’esdevenir un municipi
100% accessible.

SOSTENIBILITAT

Desplegarem el Pla
del Verd Urbà treballat
a l’anterior legislatura.

plegant el Pla Municipal
promovent un ús més
ient dels vehicles.

ries
m un pla
tovoltaica

ESPAI PÚBLIC

Projectarem un nou parc públic
al carrer Buenos Aires, entre els
carrers Aparici i Santo Domingo.
ESPAI PÚBLIC

Consensuarem una nova reforma
per al carrer Pi i Margall a través
d’un procés participatiu que impliqui
a ciutadania, comerç i veïns.

ESPAI PÚBLIC

Projectarem una porxada per fer
activitats culturals al parc de l’Estació
que substitueixi l’envelat de Festa Major.

SOSTENIBILITAT

ESPAI PÚBLIC

Finalitzarem la reurbanització
de la plaça de Catalunya per
millorar-ne l’accessibilitat.

Impulsarem una nova planta
de biomassa que subministri energia a
l’institut escola El Calderí - Pic del Vent
i a l’escola bressol La Lluna.

Transparència i
bon govern
per a un
poble viu.
El nostre compromís passa
per continuar fent que els serveis
municipals funcionin bé, propers
a la ciutadania i amb la màxima
transparència. Som garantia de
bona gestió per a un poble
participatiu, cívic i segur. Un poble
termal, dinàmic i amb molta activitat
social, comercial i industrial.

GOVERN
OBERT
UNA ADMINISTRACIÓ
LOCAL MÉS OBERTA
I MÉS A PROP

>> Seguirem fent pública tota la
informació municipal a través del
portal de transparència.
>> Implementarem totalment
l’administració electrònica facilitant
tots els tràmits específics de forma
telemàtica, i crearem un telèfon
d’atenció directa al ciutadà anomenat
«865».
>> Seguirem apostant per la millora
contínua de l’atenció al ciutadà a
través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC).

CULTURA I
PATRIMONI

TURISME I
TERMALISME

UNS SERVEIS
D’EMERGÈNCIA
PROPERS I EFICIENTS

UNA VILA AMB
HISTÒRIA, CULTURA
I DINAMISME

UNA DESTINACIÓ
TERMAL DE
REFERÈNCIA

>> Impulsarem un Pla Local de Seguretat
que tingui en compte tots els actors que
operen a Caldes: Policia Local,
Mossos d’Esquadra, Protecció Civil,
Bombers Voluntaris, ADF, ciutadania...)
>> Millorarem les instal·lacions de la Policia Local per seguir prestant un bon servei.
>> Seguirem apostant pel model de policia de proximitat i de policia de barri.
>> Continuarem fent millores a la central
integrada d’emergències de La Borda
per continuar donant suport al cos de
Bombers Voluntaris i de Protecció Civil.

>> Construirem una porxada per fer
activitats culturals al parc de l’Estació
que substitueixi l’envelat de Festa Major.
>> Vetllarem per la gestió adequada
dels recursos patrimonials i culturals
de la vila per garantir-ne el manteniment
i la conservació.
>> Consolidarem la programació
cultural municipal i estudiarem
ampliar-la.
>> Crearem la Regidoria de
l’Escaldàrium per donar suport i potenciar encara més la festa del foc i l’aigua.

>> Seguirem apostant pel foment
del termalisme com a estratègia i
singularitat en el desenvolupament
turístic i treballarem per posicionar
Caldes de Montbui com a destinació
termal de referència del Mediterrani.
>> Elaborarem un Pla Estratègic en
matèria de Turisme per als pròxims anys.
>> Ampliarem el Safareig Termal
millorant les instal·lacions actuals,
augmentant l’oferta de banys termals
públics i obrint el termalisme als
calderins i calderines.

Projecte d’ampliació dels banys termals El Safareig

SEGURETAT
CIUTADANA

3 obres de legislatura
La nova plaça de la
Font del Lleó: una
obra pensada per a les
persones i la vitalitat
cultural de la vila.

El pas soterrat
de la C-59: un accés
segur al polígon
industrial de la Borda.

L’aparcament del
Centre-Sindicat:
dóna servei al centre
de la vila i prioritza
la via pública per als
vianants.

(Aquest article va aparèixer a la passada edició digital del “Casa de la Vila”)

A reveure
>> El proper mes de juny, un cop passades les eleccions municipals, deixaré
de ser l’alcalde del nostre municipi després de dotze anys ininterromputs al
capdavant de l’Ajuntament, i per decisió pròpia de no tornar-me a presentar
per a un quart mandat. Quan vaig prendre aquesta decisió, ara fa uns mesos,
era conscient que ben probablement trobaré a faltar la política municipal,
aquesta primera línia de l’activitat política que és la més autèntica, la més
immediata, i la que segurament més serveix per aprendre i bregar-te. Però,
atès el balanç de transformació i d’estabilitat que ara podem presentar i
reivindicar (ho faré públicament en una conferència després de les eleccions
de maig i abans de la constitució del nou consistori), també em semblava un
bon moment per tancar una etapa, deixar pas, i agafar aire. Em vaig trobar
fent d’alcalde per primer cop amb trenta anys, però fins i tot així, el cert és
que el pas del temps fa que inevitablement l’empenta i la Il·lusió no siguin la
dels primers moments. Així que marxaré amb la sensació d’haver fet la feina
que m’havia proposat fer i, en canvi, de no haver caigut mai en el perill de fer
de tap, o de fer nosa, que és el mateix.
Només em queda agrair-vos (als qui per
activa m’heu donat suport i als qui per
passiva m’heu simplement suportat)
l’oportunitat immensa d’haver après,
d’haver gaudit, d’haver conegut, d’haver
transformat i, ocasionalment, d’haver patit
sent el vostre alcalde. Tant de bo que per la
nova etapa que començarà el proper 26 de
maig, hi hagi el respecte necessari per seguir
fent avançar el nostre poble. Que Caldes bé
s’ho mereix. Que aquells que ni fan ni deixen
fer siguin una petita anècdota, com han estat
els darrers anys. I que al final –i malgrat
aquest estil insuportablement superficial
que practiquen avui massa polítics–
sempre guanyi la voluntat de servei,
l’esforç, l’honestedat i la senzillesa.
Gràcies i a reveure
Jordi Solé i Ferrando
Alcalde

Oriol Junqueras

Diana Riba

Jordi Solé

El 26 de maig
també hi ha
eleccions
europees!
Fem una Europa on es respectin els
drets fonamentals, també el dret a
l’autodeterminació .
Plantem cara a l’ascens de l’extrema dreta
i aturem la regressió en drets i llibertats.
Prioritzem l’Europa social i la lluita contra
el canvi climàtic .
Defensem una Europa integradora,
solidària i feminista.
Construïm una República Catalana
que contribueixi a fer una Europa més
transparent, justa i democràtica.

@IsidrePineda

isidrepineda

ELECCIONS MUNICIPALS 2019
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1. Isidre Pineda Moncusí
2. Laia Cuscó Pallarès
3. David Través Ambrosio
4. Núria Carné Navarro
5. Jaume Mauri Sala
6. Ángeles Llive Cruz
7. Jordi Martín Forns
8. Maria Pilar Aznar López
9. Josep Busquets López
10. Carme Germà Vila
11. Vicenç Personat Pallarès
12. Maria Castell Checa
13. Jaume Formiga Cruz
14. Noemí Cortés Roca
15. Xavier Madorell Costa
16. Gemma Mosquera Canyameras
17. Jordi Solé Ferrando

SUPLENTS
S1. Roser Guiteras López
S2. Anicet Canals Masats
S3. M. Blanca Pueyo Royo
S4. Josep Gaspar Blancafort
S5. Elisenda Pujadas Almansa
S6. Jaume Balart Clapés
S7. Mònica Soria Orti
S8. Josep Ramon Marañés Vidal
S9. Núria Corbera Padró
S10. Pere Anglès Sabater

