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El missioner gal·lès va fundar el Col·legi Evangèlic de Caldes l’any 1873

El carrer Espartero de Caldes 
es dirà George Lawrence 

Els contraris al 
canvi anuncien 
més accions 
d’oposició
J.V.

El resultat de la consulta 
s’ha rebut de manera molt 
diferent entre els partida-
ris i detractors del canvi. 
En una assemblea que es 
va fer aquest dimecres al 
vespre els veïns del carrer 
contraris van anunciar 
noves accions de protesta. 
A més, posen en dubte la 
netedat del procés. “La 
consulta no ens dóna con-
fiança ni credibilitat. Vam 
presentar una instància 
demanant poder supervi-
sar el procés i ens ho van 
negar”, diu un portaveu.

També denuncien que 
l’Ajuntament ha creat un 
problema on no hi havia i 
acusen l’església evange-
lista d’haver fet pressió. 
“S’ha creat la discòrdia per 
la pressió dels evangelistes 
i els partits que s’hi han 
associat”. Expliquen que 
acceptarien canviar el nom 
al català i que el carer es 
digui Esparter.

Moisès Banyuls, un dels 
responsables de l’església 
evangelista, que fa prop 
de 60 anys que està situ-
ada al carrer Espartero, 
diu que s’han reconegut 
la feina que va fer George 
Lawrence al poble. “Va 
fer una gran labor social 
i d’alfabetització en una 
època en què el 90% de la 
població era analfabeta. 
Encara hi ha molta gent 
gran que recorda que els 
seus pares o els seus avis 
havien anat a l’escola, tot i 
que les noves generacions 
no ho coneixien gaire”.

Banyuls considera que 
dedicar-li un carrer al mis-
sioner gal·lès era un deute 
pendent. “Es mereixia un 
reconeixement que en el 
seu moment no se li va fer 
amb la intensitat que es 
mereixia”.
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L’església evangelista és al carrer Espartero des de fa uns 60 anys, però es va fundar a Caldes l’any 1880

Caldes de Montbui

J.V.

Finalment, el carrer Esparte-
ro de Caldes canviarà de nom 
i es dirà George Lawrence 
Davis, el missioner evange-
lista gal·lès que va fundar el 
Col·legi Evangèlic a la loca-
litat l’any 1873. La consulta 
ciutadana impulsada des de 
l’Ajuntament per decidir el 
nom del carrer va rebre un 
total de 2.047 vots vàlids, 
dels quals 935 van ser favora-
bles a George Lawrence, 810 
a mantenir el nom d’Esparte-
ro i 302 a favor que es digués 
carrer d’Esparter. La propos-
ta de Lawrence la van defen-
sar especialment els mem-
bres de l’església evangelista, 
que té la seu al número 10 
del mateix carrer.

La votació conclou un 
període de tres anys des que 
l’any 2008 l’Ajuntament va 
aprovar una moció per ini-
ciar el procés. Els partidaris 
del canvi no veuen bé que 
Caldes tingui un carrer dedi-
cat al general que l’any 1842, 
en el marc de les Guerres 
Carlistes, va fer bombardejar 
Barcelona. Molts veïns del 
carrer, però, han mostrat 
la seva oposició al canvi i 
argumenten que el general, 
que va ser regent d’Espanya 
durant la minoria d’edat de 
la reina Isabel II, va deslliu-
rar la població de l’amenaça 
de ser atacada per l’exèrcit 
carlista. Per això li van dedi-
car el carrer l’any 1840. L’any 
passat, els veïns van posar en 
marxa una campanya a favor 
del manteniment del nom i 
van rifar un premi de 6.000 
euros per recollir fons. 

Els veïns també han penjat 
cartells contraris al canvi i 
han acusat l’Ajuntament de 

El Col·legi Evangèlic va acollir un 40% de la població infantil del poble

Fundador de l’escola dels pobres

no haver explicat tota la veri-
tat sobre el general.

CAN RIUS

La consulta ciutadana també 
ha determinat que la plaça 

que s’està fent actualment 
a l’entorn de les Termes 
Romanes i el balneari de Can 
Rius és dirà precisament 
Can Rius. En la consulta hi 
van participar 810 persones i 
l’opció de Can Rius va rebre 

un total de 393 vots, mentre 
que 261 es van decantar pel 
nom de Marià de Sans i Bette 
i 168 per la Vila Xica. El ple 
de l’Ajuntament haurà de 
ratificar ara els noms esco-
llits.

J.V.

El missioner George Lawrence Davis va néi-
xer a la localitat gal·lesa de Monmouth l’any 
1831. L’any 1869 va impulsar l’obertura d’es-
coles, un hospital i una caixa d’estalvis per 
a nens a la vila de Gràcia i a Barcelona. Un 
any després es va separar de la congregació i 
l’any 1873 va fundar el Col·legi Evangèlic de 
Caldes, conegut popularment com l’escola 
dels pobres, una institució que va ser clau 
en l’alfabetització de les criatures i fins i tot 
dels adults del poble. Un 40% de la població 

infantil i bona part de l’adulta van passar per 
les seves aules que van tancar l’any 1912. Les 
seves dues fills hi feien de mestres. Lawrence 
va crear congregacions en altres llocs de l’es-
tat, com la de Campo de Criptana, a Ciudad 
Real i va instal·lar una impremta al carrer 
Encarnació de Gràcia on va fer una edició 
popular de la Bíblia. L’any 1890 es va instal-
lar al número 23 del passeig del Remei de 
Caldes. Quatre anys després va morir amb 63 
anys a conseqüència d’un vessament cerebral 
i està enterrat al cementiri del poble.

La Generalitat premia l’institut 
Baix Montseny de Sant Celoni
Sant Celoni

EL 9 NOU

El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat ha 
concedit a l’institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni, un 
dels Premis Catalunya Edu-
cació 2011 en la categoria de 
centres educatius. El jurat ha 
valorat la seva especial aten-
ció a la diversitat a través del 
projecte educatiu “Ubuntu-
bica’t amb el macrocervell de 
l’institut”. 

El departament també ha 

tingut en compte la prestació 
de serveis a la comunitat a 
partir del projecte ETHOS, 
així com el foment de valors 
com la convivència, el treball 
cooperatiu i la formació de 
ciutadans responsables, autò-
noms i competents.

Els premis, els va lliurar 
dimecres la consellera d’En-
senyament Irene Rigau, 
que també va distingir 
l’Escola Vedruna-Àngels, 
de Barcelona, el Moviment 
Educatiu del Maresme i Pilar 
Benejam.


