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Res és senzill. Ni tant sols guanyar unes eleccions. 

Ens passem la vida prenent decisions. Decisions que ens agradi o no sempre acaben afavorint a 

uns o altres. D’això la nostra tasca d’aquests tres anys presidint el consistori ens en ha 

ensenyat molt. Que no podem agradar a tothom és evident, el més fotut és quan una decisió 

costa tant de prendre que no acabes de sentir-te totalment en pau amb tu mateix. 

Aquestes tres setmanes han estat per a mi un continu conflicte intern. Suposo que no sóc 

política del tot i a vegades em costa tenir el cap fred. Tot i els problemes del dia a dia a 

l’ajuntament hi ha hagut un dubte, segurament tots teniu clar quin, que no ha deixat d’estar 

present. 

Cinc regidors d’onze és un molt bon resultat. Quedar als peus per ben poc d’una majoria 

absoluta et planteja la possibilitat de governar en minoria i portar a terme pactes puntuals. 

Seria ben lògic si no vinguéssim d’on venim i no estiguéssim amb qui estem. 

No podem obviar que venim d’una moció de censura on dos partits que compartim idearis 

socials però discrepem en idearis nacionals vam decidir que calia fer un pas endavant. 

Hem arribat on hem arribat treballant junts. I tot el que us hem pogut explicar durant la 

campanya és fruit d’un immens esforç compartit. L’escola, l’espai jove, la reducció del deute, el 

projecte pel parc Muntanyà... 

Han estat tres anys molt durs, en els que ens hem vist atacats i torpedinats de manera 

constant. No cal entrar en detalls perquè ja ho hem explicat prou i tot ha quedat en res. Però 

hem topat de front amb una manera de fer política que nosaltres volem ben lluny, i ja no tant 

sols pel desgast emocional i a vegades de salut dels qui hem fet equip sinó per la manera 

absurda en que el nostre poble s’ha vist perjudicat. 

També han estat tres anys molt durs a nivell nacional. Em sembla que la nostra vara d’alcaldia 

no havia viatjat mai tant. I haig de dir que en aquest aspecte he pogut actuar cada segon 

d’aquest  mandat amb absoluta i plena llibertat. 

De fet  he vist preocupar-se els que han estat els nostres socis de govern no perquè 

organitzéssim un 1 d’octubre a Caldes sinó pel cost personal d’una alcaldessa que no va dubtar 

a signar de manera explícita la cessió d’espais posant en joc els seus bens personals. 



M’entristeix el paper del PSC a nivell de Catalunya i el del PSOE a nivell d’estat. I tant. No ho 

puc negar. Penso que un partit d’esquerres que es diu progressista hauria de ser més 

contundent en la defensa de les llibertats de pensament tant polític com individual. Però 

castigar els representants d’aquest partit en l’àmbit municipal del nostre poble, després d’on 

hem arribat plegats, és sinònim de castigar el poble mateix. Entre altres coses perquè per 

alguns votants del nostres municipis petits són molt més importants les persones que els 

partits. I us ho dic amb coneixement de causa després de que més d’una i dues persones 

s’hagin acostat a felicitar-me pels resultats i m’hagin volgut deixar ben clar que ells no votarien 

mai ERC, però que la nostra gestió els ha convençut. De la mateixa manera que em consta que 

hi ha persones que han donat la seva confiança als companys tot i estar en total desacord amb 

el tarannà del partit que els acull. 

Cada poble és un món. I a vegades un petit univers complicat en el que és molt important 

escoltar a tothom. I hi ha una primera expressió inequívoca de poble on dos partits que han 

governat junts han sortit reforçats, i aquest fet tampoc el podem ignorar. 

Us he explicat només algun exemple de les meves cabòries d’aquests dies, perquè tres 

setmanes donant voltes a un mateix tema donen per molt. 

I no vull parlar d’aritmètica. Sis sumen més que cinc. Perquè si convé ja ho farà qui ho hagi de 

fer. Els fils dels partits a vegades es belluguen des de massa amunt perquè puguem veure’ls 

des de baix. 

Agraeixo infinitament la comprensió de la gent de Caldes amb els que he pogut parlar a peu de 

carrer i que  m’han encoratjat a fer el que cregui convenient per assegurar-nos governar 

quatre anys més amb relativa tranquil·litat i mirant sempre pel bé del nostre poble. I encara 

més a aquells que amb una mica de recança han acabat aconsellant-me el mateix. 

També agraeixo el cap fred de la nostra secció local. I més quan sé que la seva ideologia es 

manté intacte i que no s’han bellugat ni un mil·límetre dels seus ideals de nació. I agraeixo que 

el seu suport hagi arribat fins i tot en forma de cançó. 

Als meus amics, amb els que hem compartit viatges reivindicatius, manifestacions i llàgrimes, i 

que de manera sorprenent i generosa perquè saben que estic patint, m’encoratgen en el 

mateix sentit. 

Als meus companys alcaldesses i alcaldes d’ERC del Maresme que em donen suport en bloc, i a 

la generositat de Seu Nacional d’ERC, que posen per davant l’interès d’un poble i que 

m’animen a seguir com fins ara, governant  i defensant els valors republicans. I que quan els 

explico els meus dubtes em diuen que faci cas de l’Oriol, que diu que ens oblidem dels presos i 

que lluitem sigui com sigui per fer República des dels ajuntaments. Impossible oblidar-nos 

d’ells. I avui menys que mai. 

I per sobre de tot a la meva família, a qui prenc tantes hores, i que sempre em demostren la 

seva confiança i orgull. I als meus animals que tenen la gran sort de no entendre res de tot això 

i que avui com cada dia quan arribi a casa m’esperaran darrera la porta molt contents. 



Així doncs seguirem treballant per culminar feines que hem anat encaminant durant aquest 

mandat curt. Per això no ens ha calgut signar pactes ni compromisos de govern. Perquè no hi 

ha res de nou. Ahir era divendres i demà passat serà dilluns i la vocació de servei vers aquest 

poble ens farà continuar endavant un temps més, mentre encara ens puguem sentim còmodes 

mirant-nos als ulls. 

I si arriba un dia en que els nostres acords per governar un poble impedeixen la nostra llibertat 

per defensar el nostre model de nació haurem d’asseure’ns i replantejar-ho tot plegat. En som 

conscients i n’estem advertits. 

M’agradaria molt més, però, que la nostra entesa a nivell municipal fos una petita llavor que 

servís d’exemple a l’hora de defensar en democràcia una voluntat que hauria de ser 

compartida i un fet que hauria d’estar assumit i reconegut com és el dret a l’autodeterminació. 

  

Moltes gràcies. Seguim. 


