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Aquest discurs ha estat pensat i escrit sota el convenciment de que els dos membres 
electes del PSC de Caldes donarien el seu vot a la nostra investidura, ja que així ens ho 
van manifestar en cada moment,  tot i que els membres d’ERC els havíem deixat clar el 
nostre posicionament i voluntat de mantenir-nos a l’oposició. El fet de veure’ls decidits 
a defensar la seva postura i no haver-nos comunicat el seu canvi de rumb, ens ha 
obligat a  que un dels nostres regidors realitzés un vot crític, en blanc, per tal de poder 
ser nosaltres mateixos (i només nosaltres) qui decidíssim si volíem ser a govern o a 
oposició. Finalment, i sense l’advertiment que pensem que mereixíem, han presentat 
candidatura i han votat al seu cap de llista. Aquest fet ens ha obligat a explicar al 
públic assistent el perquè del nostre vot en blanc abans de començar el nostre 
parlament. Ha estat un fet que no esperàvem i que ens ha decebut profundament. 
Però alhora reforça la nostra postura i ens fa sentir més segurs que mai. 
 
 
Quan fa dos anys ens organitzàvem com a Secció Local d’ERC a Caldes, a banda de 
treballar pel model de poble que ens agradaria aconseguir, ens marcàvem dues fites 
per nosaltres essencials i que us vam voler explicar  el dia que va tenir lloc la nostra 
presentació al novembre del 2013: acabar amb el bipartidisme i, a poder ser, amb les 
majories absolutes al nostre poble. 
 
El passat 24 de maig, algunes dones i homes d’aquest poble vau aconseguir que 
superéssim amb escreix les nostres expectatives. No només ens vau donar 
representació al Consistori, si no que vau fer que aquesta fos veritablement ferma i 
contundent. 
 
Ens situàveu en una tessitura fantàstica, a un regidor de la llista guanyadora i amb 
totes les condicions per a convertir-nos en una oposició que podria ser alhora forta i 
constructiva. 
 
Però la política va molt més enllà dels primers resultats i de les primeres lectures i 
l’endemà de les eleccions a Caldes s’activaven mecanismes que ens feien mirar de fit a 
fit la possibilitat d’assumir l’alcaldia, tot i no haver guanyat. 
 
Aquesta possibilitat ens ha portat a unes setmanes de debats intensos i discussions 
que semblaven inacabables.  
 
Hem hagut de valorar totes les possibilitats, i els pros i els contres. I ho hem fet, com 
sempre, escoltant la veu i les valoracions de tots els membres de la nostra secció local. 
 
Ha estat increïble veure com coincidien els criteris i les reflexions dels nostres membres 
més veterans i la dels joves, que ens acompanyen amb força i als que, per cert,  tanta 
feina els caldrà fer. 
 
I escoltant-los i escoltant-nos, plegats hem arribat a la nostra decisió final: Quedar-nos 
a l’oposició. 
 



Quedar-nos a l’oposició perquè vam prometre que no hi hauria cap pacte, i acceptar 
l’alcaldia per part de la tercera força a Caldes, el PSC, podria ser interpretat com a tal. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè a la nostra presentació vam explicar-vos que la nostra 
prioritat no era governar a qualsevol preu. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè som demòcrates i volem respectar la llista més votada 
a Caldes, per molt que ens desagradin les maneres utilitzades per aconseguir fins el 
darrer vot. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè partim de zero, i volem caminar aquest recorregut amb 
el pas més ferm del món, que només ens donarà l’experiència i el temps. Pensem que 
el nostre poble i la nostre gent ho val. 
 
Quedar-nos a l’oposició per créixer políticament i com a secció local, acollint  a totes 
aquelles persones que aquests dies ja ens han manifestat la seva voluntat de caminar 
amb nosaltres aquest camí. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè som nosaltres i només nosaltres els qui hem de decidir 
si preferim governar amb minoria o ocupar el lloc que la gent del nostre poble ens ha 
atorgat. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè aquesta vegada no ho decidiran ni uns ni altres, 
acostumats a manar sempre, sinó nosaltres que hem sorgit com a nou grup. 
 
Per tot això us demanem que ens deixeu créixer i fer-nos forts. Us prometem una 
oposició responsable que miri de molt a prop l’equip de govern però que també sigui 
capaç de posar propostes sobre la taula pel bé comú. 
 
Aquests dies hem rebut molt de suport de les persones que ens han preguntat pel 
nostre posicionament final. Altres ens han felicitat efusivament sense ni preguntar-ho, 
donant per suposat que ocuparíem el lloc que d’entrada, pels resultats, ens toca 
ocupar. 
 
Inevitablement  hi haurà persones que ens han donat el seu vot i als qui no agradarà 
la nostra decisió. A ells demanar-los que ens donin el marge de confiança que suposa 
aquesta legislatura i ens deixin treballar.  
 
Als qui es mostren més crítics i durs amb nosaltres i es diuen indignats, sense ni tan  
sols haver-nos confiat el vot els convidem a la reflexió personal. La responsabilitat 
democràtica no s’acaba exercint el vot cada quatre anys. 
 
Sabem que no podrem agradar a tothom, però com molt sàviament va comentar un 
company del nostre grup “el que és imprescindible és que ens agradem a nosaltres 
mateixos, perquè sinó malament” 
 
Aquests darrers dies hem començat a fer d’oposició abans de ser-ho (com molt bé ha 
dit també un altre company del nostre grup). I ho hem fet assegurant al grup 
municipal de CiU que els respectaríem com a la llista més votada si per part d’ells 
veiem un gest clar de més obertura a la transparència i a la participació. I ho hem 
volgut fer a partir d’un document on hi consten alguns punts que considerem bàsics i 
que els seu cap de llista, ara ja el nostre alcalde, ha signat. No ha estat del tot fàcil, 
però ho hem aconseguit. 
 
Que ningú interpreti malament aquest compromís. No és un pacte de govern, ni un 
acord d’estabilitat. Són un seguit de compromisos del grup que assumirà el govern 



vers els grups de l’oposició. Compromisos dels quals, per cert, els membres del PSC 
com a part implicada en el consistori també n’estan al cas, ja que aquests nous bon 
propòsits assolits ens afecten i beneficien a tots encara que sigui ERC qui ho hagi 
negociat. 
 
La Secció Local d’ERC a Caldes ens donem un temps. Un temps per veure que la 
maquinària municipal funciona de la manera correcta i que l’equip de govern 
veritablement facilita el nostre treball. Perquè tots plegats (CIU, ERC i PSC, però també 
la gent de Caldes) tenim molta feina a fer. 
 
Ens quedem a l’oposició, i no pas amb resignació sinó amb tota la il·lusió que comporta 
la confiança que la gent de Caldes ens ha regalat.  
 
Però també us diem que si mai arriba el cas i pensem que és el millor per Caldes no 
tindrem cap problema en fer un pas endavant. 
 
Moltes gracies 
 
Rosa Pou 
Portaveu Grup Municipal ERC  
 
 


