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Les meves primeres paraules com a portaveu del nou grup municipal GENT D’ESTRAC, vull que 
siguin de felicitació i d’encoratjament per a tots els membres del nou consistori i en especial 
per la nova alcaldessa, ROSA POU a qui li desitgem especialment tots els encerts del món  
 
Dit això, explicarem que hem votat a favor de la seva investidura per afavorir la governabilitat i 
estabilitat del consistori. Per GENT D’ESTRAC aquesta ha estat una decisió meditada ,però 
relativament fàcil, a la llum del resultat electoral del passat 26 de maig. ERC, va obtenir vots 
suficients com per merèixer governar. Per això i també per evitar especulacions estranyes, ja 
vam anunciar fa dies la nostra decisió, després de comunicar-la personalment a la pròpia Rosa 
Pou.  
 
Per tant, no sabem encara com i a amb qui, però el que si sabem és que ERC governarà. No 
sabem si sola o amb companyia. Els resultats l’hi permeten triar. Pot repetir pacte amb PSC o 
explorar alternatives. Però en qualsevol cas, passi el que passi, volem deixar clar que GENT 
D’ESTRAC rebutja amb contundència, que se l’etiqueti com a un partit de l’oposició. 
 
Nosaltres no som oposició a res ni a ningú. Nosaltres som Ajuntament i hem vingut aquí, per 
compromís amb els nostres votants, a sumar i no a restar. A ajudar i no a entorpir. A avançar, a 
treballar. Ho diuen les pròpies paraules. Ajuntament va d’ajuntar, oposició ve d’oposar. 
Nosaltres venim a ajuntar, i per tant, serem més col·laboració, cooperació, estimulació que no 
pas oposició.  
 
Naturalment, si una proposta no ens agrada no la votarem, però abans intentarem que ens 
agradi aportant el nostre coneixement, experiència i valoració. I si ens agrada, si pensem que 
val la pena per millorar Caldes, vingui de qui vingui, és clar que la votarem, de la mateixa 
manera que esperem els altres grups ha facin amb les que nosaltres presentem 
 
I com que diuen que millor no deixis per demà, el que avui ja puguis fer, no vull acabar la meva 
intervenció sense fer una proposta a tots els Grups Polítics, però especialment a la nostra nova 
alcaldessa 
 
I és que mireu, resulta que el dia 9 de juliol de 1219, quasi fa 800 anys es va fundar el nostre 
poble. Els senyors del castell de Mata, Guilleuma de Castellvell i el seu fill, Guillem de 
Montcada, propietaris de tot el territori comprès entre les rieres de Caldes i la d’Argentona, 
van separar de les seves possessions, la part corresponent al que avui en diríem Dalt de Caldes, 
i la van cedir al ciutadà barceloní Pere Grony per a que, aprofitant el cabal d’aigua termal que 
hi havia, pogués construir un asil o casa de repòs per a  malalts i pelegrins, igual com havia fet 
a Martorell, Santa Coloma de Gramenet o a la pròpia Sant Maria del Mar de Barcelona.  
 
No entraré ara amb més detalls per no fer-me pesat, però si diré que ja des del primer 
moment, Caldes ja va tenir una característica diferent a la dels pobles veïns, per cert, la 
majoria més “joves” que nosaltres. El seu territori era un alou, una quadra, la qual cosa vol dir 



que no tenia més senyor, deien, que el rei i Deu, “qui te un alou, te un imperi” deien en aquella 
època. 
 
Des de llavors fins ara, 800 anys, durant els quals, Caldes s’ha mantingut més o menys 
independent. Després de Pere Gruny, el següent, va ser en Francesc de Viaplana,  fins que al 
1396, Caldes va passar a ser carrer de Barcelona, i per tant, era el Consell de Cent qui manava i 
qui triava els batlles o alcaldes que la governaven. Primer, d’entre el propi Consell, després ja 
des del poble mateix. Del primer que se’n te constància és de’n Jaume Caldera (1459) i del 
segon, conegut, Climent Oliver (1488), se sap que ser nomenat en substitució  de’n Miquel 
Batlle, difunt ... 
 
No va ser fins el Decret de Nova Planta del 1716 que l’Ajuntament de Caldes va començar a 
funcionar com a municipi, amb alcaldes i regidors, més o menys tal i com l’entenem ara, igual 
com ho van fer tots els altres pobles. Durant molts anys, designats per l’autoritat competent, 
durant uns altres, triats pel poble, com avui estem fent nosaltres. 
 
Total, 800 anys d’història. Pocs ho poden dir. A part de reis que venien a prendre aigües, torres 
de guaita, parròquia, mares de deu, combats, tren, carretera i estiueig, quants alcaldes o 
batlles hi ha hagut. Triats o designats, no ho sé. Potser uns dos-cents cinquanta ... ves a saber .. 
el que si se, és que no hi hagut mai una alcaldessa. Vostè, Rosa Pou, és la primera, no de la 
democràcia, sinó de tota la història de Caldes.   
 
Per tant, per honor i respecte a tots els alcaldes que han sigut, a tots els regidors/es de tota 
mena i condició, però sobretot, per respecte a tots els nostres avantpassats que han anat fent i 
configurant el nostre poble durant els darrers 800 anys, demano que, independentment dels 
pactes de govern, es constitueixi de manera immediata una COMISSIÓ DEL VUITÈ CENTENARI 
amb participació de la ciutadania per a que es decideixi com i de quina manera recordarem, i 
celebrarem, junts, els nostres primers 800 anys de vida en comú. 
 
No vull acabar sense tenir un record personal cap a la meva família, el meu pare i la meva 
mare, els meus germans, germanes i nebots, l’Elena i en James, els meus amics i companys de 
viatge, alguns malauradament i prematurament desapareguts i també cap a tots els membres 
de la candidatura de GENT D’ESTRAC. Sense tots ells, jo avui no estaria aquí.  
 
Reitero el que ha dit abans, la meva, la nostra felicitació a l’alcaldessa i a la resta de companys i 
companyes del consistori. Moltes gràcies i a disposar . Visca Caldes. 


