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El safareig de Santa Esperança, que ara està tancat, es convertirà en un bany públic amb aigua termal i altres serveis

L’espai, ara tancat al públic, es reformarà per acollir el primer espai de bany d’aigua calenta

Caldes adequarà un antic safareig 
com a banys termals públics
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes ha 
fet el primer pas per crear 
uns banys termals públics 
i oberts a tothom a l’antic 
safareig de Santa Esperança, 
situat al peu de l’església 
de Santa Maria i que té vis-
tes sobre la zona d’hortes 
de la riera. El consistori ha 
encarregat ja la redacció del 
projecte que ha de permetre 
recuperar aquest antic safa-
reig, que actualment està 
tancat. Es proposa una obra 
que respecta l’estructura 
actual i que, simplement, 
adequa aquest espai com a 
bany públic. 

Per fer-ho, es preveu ade-
quar una zona com a vestuari 
on hi haurà també l’espai 
de control d’accés. A l’espai 
termal, es crearan dues zones 
diferenciades: una per a la 
caiguda de l’aigua termal i 
una altra per al bany. També 
hi haurà una terrassa volada 
amb vistes sobre les hortes 
de la riera de Caldes que farà 
la funció de solàrium per 
als usuaris. La coberta del 
safareig es refarà i s’hi farà 
un sostre vegetal format per 
planters i flors aromàtiques, 
en una part, i una coberta de 
fusta en l’altra. S’hi instal-
larà un sistema de depuració 
d’aigua i es millorarà l’ac-
cés a través de la plaça Pau 

Surell perquè l’espai sigui 
accessible. Tota l’obra té un 
pressupost de 170.000 euros 
que es finançarà, en part, 
amb les aportacions que fa la 
Generalitat a través del Pla 
de Barris.

L’espai municipal es gestio-
narà a través d’un sistema de 
concessió. L’Ajuntament farà 
un concurs públic. L’objectiu 
és que l’espai combini l’ac-
tivitat del bany termal amb 
accions de caràcter cultural 
i “una mínima oferta de pro-

ductes de consum hidratants 
o adequats per acompanyar 
una submersió en aigua ter-
mal”, informa l’Ajuntament.

L’actuació recull una vella 
reclamació de la ciutadania: 
disposar d’un espai públic 
per gaudir de l’aigua termal 
de la vila. En aquest sentit, 
es recupera la proposta que 
la creativa Charity Blanchart 
dins de la Mostra Internacio-
nal d’Art Urbà. Charitu tras-
lladava a la vila la necessitat 
de no perdre aquest espai.

La PAH de Granollers ocupa una oficina de Caixa Laietana
Granollers

Mig centenar de persones convocades per la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH) de Granollers, van ocupar aquest dijous al matí l’oficina de Caixa 
Laietana de la plaça de les Olles per protestar contra la política de l’entitat 
financera, del grup de Bankia, sobre els desnonaments. En un comunicat, els 
ocupants van criticar la manca de diàleg per part dels responsables de Bankia 
i van exigir que l’entitat suspengui els desnonaments i subhastes fins que no 
s’arribi a un acord de negociació. També demana que es reconeguin per escrit 
les condonacions de deute fetes i que es tramitin les sol·licituds de dació en 
pagament amb lloguer social que es presentin a l’entitat financera en nom de 
la PAH.
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Unes 150 persones en la Marxa pels Drets Socials del Baix Montseny
Sant Celoni

Amb crits contra les condicions laborals i les polítiques del govern central i la 
Generalitat, prop de 150 persones van caminar de Sant Esteve de Palautordera 
a Sant Celoni en la primera Marxa pels Drets Socials del Baix Montseny aquest 
dimecres. L’acte va començar a Sant Esteve amb un manifest conjunt de les 
CUP on es va denunciar l’elevat atur del Baix Montseny (6.698 persones). 
Amb el lema “Contra l’atur i la precarietat. Volem una feina digna”, la CUP de 
Sant Celoni, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, el Casal Quico Sabaté, 
la Clau, la PAH, Arran, la Fetillera i l’Arboç i CUPA d’Arbúcies (la Selva) van 
impulsar la marxa, que va acabar a la plaça de la Vila de Sant Celoni, enmig de 
les parades del mercat setmanal i amb presència de regidors del PSC i ICV. L.C.
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Xerrada d’un 
membre del 
moviment cubà del 
26 de Julio a Mollet
Mollet del Vallès

Mollet amb Cuba organitza 
aquest dissabte una xerrada 
amb la participació de Pedro 
Trigo López, membre del 
moviment cubà 26 de Julio 
que va participar al costat 
de Fidel Castro en l’assalt al 
cuartel de Moncada. La xer-
rada es titula “La revolució 
cubana en primera persona” 
i es farà a partir de les 6 de 
la tarda al centre cultural La 
Marineta, situat a la plaça de 
l’Església. Pedro Trigo va ser 
una de les persones que van 
fer que Cuba deixés d’estar 
sota el domini dels Estats 
Units a través de la figura de 
Fulgencio Batista. La seva 
lluita al costat de Castro o el 
Che va fer possible la revolu-
ció cubana.

Mollet amplia els 
tràmits per a les 
persones afectades 
per les preferents
Mollet del Vallès

L’Oficina Municipal d’In-
formació al Consumidor de 
Mollet ofereix a les perso-
nes que tenien obligacions 
subordinades amb data de 
venciment de Catalunya 
Caixa la possibilitat d’acollir-
se a l’arbitratge de consum. 
Aquesta petició es pot fer 
fins al dia 30 de juny. L’acord 
signat entre l’Agència Cata-
lana de Consum i Catalunya 
Caixa amplia a les persones 
amb deute subordinat amb 
venciment la possibilitat 
d’acollir-se a arbitratge.

Espais recuperats 
per a la ciutadania
Caldes de Montbui

En el marc del Pla de Bar-
ris, Caldes ha fet diverses 
actuacions de millora i 
recuperació dels antics 
safareigs. Actualment, els 
veïns ja poden seguir ren-
tant i gaudint dels espais 
públics dels safareigs de la 
Caneleta i de la Portalera. 
També es dignifica tot 
l’entorn de la riera.


