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La més sincera enhorabona, a tots els grups municipals, pels resultats obtinguts en les 

passades eleccions del dia 26 de maig, que han acabat configurant aquest Consistori; el qual ha 

escollit l’Alcaldessa que el Presidirà pels propers 4 anys, configurant les majories necessàries 

per a dur a terme els aspectes programàtics que cregui més convenient. 

Una de les obligacions que te el Grup que més regidors ha obtingut, és la de liderar les 

converses prèvies per articular les majories necessàries per articular un Govern Municipal. 

Obligació, però també cortesia, la de parlar amb tothom, a fi d’explorar les diverses opcions 

que millor serveixin per la confecció d’un Govern estable. Val a dir que el nostre Grup 

Municipal, ha esperat, en va, aquesta cortesia, ja que fins a hores d’ara, no s’ha produït cap 

intent d’aproximació per valorar possibles acords, encara que puntuals. Fet que si que es va 

realitzar pel grup majoritari guanyador en els passats comicis del 2015. 

Per aquest motiu assimilem la gens grata tasca d’oposició, que és la de fiscalitzar l’acció de 

Govern. 

Ens trobaran amb la mà estesa, sempre i quan s’articuli un diàleg sincer i amb ganes de 

millorar, fet aquest que durant els tres anys i mig no ha aparegut per enlloc, tot i els diversos 

oferiments per la nostra part. 

Temps hi haurà d’intentar-ho de nou i valorar-ho en cada moment. 

A partir d’ara s’han acabat les excuses i atribuir tots els mals als anteriors gestors, hauran de 

deixar enrere el victimisme per entrar en el camp de la realitat de la gestió diària i de 

l’exigència de la ciutadania. 

Caldrà afrontar grans reptes de poble que requeriran consens, i de vostès dependrà entomar-

los i assolir-los. Nosaltres hi serem sempre, de vostès dependrà que ens trobin al costat o al 

davant. 

Assumim la nostra feina tal i com ho hem fet sempre, amb responsabilitat, tenacitat i 

compromís, defensant sempre el be públic per sobre dels interessos privats. Un compromís 

amb el poble de Caldes i la seva Gent, com sempre hem fet, tant a Govern com a Oposició, i 

com sempre farem. 

Vull finalitzar, amb un especial agraïment a tot l’equip de Junts per Caldes, que ha treballat per 

fer possible que avui estiguem aquí i que ho ha fet amb gran il·lusió i esforç. 

Moltes gràcies  


