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Primer de tot, vull felicitar en nom del Grup Municipal de CiU al nou alcalde que avui
hem escollit i també tots els altres regidors amb els qui avui hem constituït el nou
Ajuntament. Igualment, agrair també als caldencs i caldenques la confiança dipositada
i la constatació de la màxima il·lusió per la nova etapa que avi comença.
S’enceta un nou període que, com no podia ser d’altra manera, neix marcat pel resultat
de les eleccions del passat 24 de maig. Un resultat que constitueix la plasmació més
genuïna de la voluntat democràtica dels caldencs i caldenques que a l’hora d’escollir els
seus representants a l’Ajuntament, han atorgat a cada un dels grups polítics municipals
la capacitat que els pertoca en funció del nombre de vots que han rebut.
Convergència i Unió ha estat la força més votada i per això li correspon la màxima i
primera responsabilitat de tirar endavant el projecte de poble que entre tots anirem
conformant. Una responsabilitat però, no exclusiva ni excloent, ans al contrari, una
responsabilitat compartida amb les altres formacions polítiques amb les quals, ja diem
des d’ara, que per mandat dels ciutadans i ciutadanes, haurem de col·laborar i ajudar
per a que entre tots siguem capaços de fer realitat el somni que segur tots compartim
de fer un Caldes nou i millor.
Un projecte aquest que, ha de quedar molt clar, no s’acaba avui, després de la
campanya electoral i de la seva plasmació en vots, sinó que més aviat, avui comença a
caminar amb la màxima il·lusió i esperança de fer-lo possible entre tots.
Ja ho dèiem a la nostra campanya electora i ho repetim ara:
Treballem junts, tots sumem !.
Més enllà que aquest fos el nostre eslògan, la veritat és que també és l’esperit que
guia el nostre compromís amb els caldencs i caldenques i també amb els seus legítims
representants d’ERC i PSC amb qui compartirem Consistori, treball i esforç a partir
d’ara.
Un compromís que es concreta en alguns aspectes primordials que avui vull destacar
de manera solemne en aquesta sessió constitutiva del nou Ajuntament.
Convergència i Unió es compromet a governar per a tots els caldencs, sense cap
discriminació de cap classe, a pensar en el conjunt però també en la individualitat, per
a que el progrés i el benestar arribi a tots els racons de les cases caldenques.
Convergència i Unió no pararà fins que tothom pugui exercir tots els seus drets,
individuals i col·lectius, començant pels més elementals de tenir feina, habitatge i
formació a l’abast, digne i suficient i posant èmfasi en els valors de civisme, solidaritat,
esforç, compromís, justícia, cooperació i convivència que ens dignifiquen com a poble.
Els col·lectius més precaris, infants, joves i Gent Gran seran la nostra prioritat.

Convergència i Unió ja s’hi ha compromès però ara ho reiterem. El Caldes del demà
l’hem de fer entre tots i per tant, dedicarem els propers dos anys a planificar-lo junts,
redactant el nou Pla General (PGOU) amb total transparència, participació i voluntat de
consens, perquè el poble del futur ens interessa i involucra a tots.
Convergència i Unió es compromet a exercir les tasques pròpies de la responsabilitat
política de governar, dedicant-hi els seus regidors tot el temps disponible amb la
dedicació que s’acordi pel Ple de l’Ajuntament.
Convergència i Unió es compromet a la màxima transparència i participació en l’exercici
de govern. Ningú es quedarà al marge sense poder fer la seva aportació. A part dels
canals ja establerts i els nous que es puguin crear, CiU seguirà convocant sessions
informatives públiques, com a mínim, una vegada cada trimestre i sempre que les
circumstàncies ho aconsellin.
Convergència i Unió donarà la paraula a tots els veïns per a decidir què es fa al Centre
del Poble. Coincidint amb l’elaboració del nou Pla General ja ha arribat l’hora de
prendre la decisió. Ens proposem crear una Comissió de Participació Ciutadana que
tindrà l’objectiu de convocar una Consulta Popular lliure, democràtica i vinculant abans
del 2017. Així, la decisió final la prendrem de la millor manera possible: entre tots !!!.
Un cop dit tot això, i per acabar, recordar que aquí també estem representats com a
país que som. Des de Convergència i Unió, com d'altres partits sobiranistes, creiem
que hem de dotar aquest país amb estructures fortes i estables. Per quest fet
demanem als Caldencs i Caldenques que, amb els peus a terra i la mirada al
Cel,multipliquen els nostres esforços per fer d'aquest país un referent Europeu.
Visca Caldes i Visca Catalunya
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