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Bon dia a tothom. Senyora secretaria, senyores i senyors regidors, a tot el personal municipal, 

a totes i tots els assistents en aquesta Sessió Constitutiva de la Nova Corporació Municipal. Per 

començar, em permetran unes paraules d’agraïment. Paraules que, tot i dites per mi aquí i ara, 

no em pertanyen, parlo en nom de nosaltres tres, i, fins i tot, podria dir més, en nom de tots 

els que han fet possible amb el seu treball que puguem ocupar aquest lloc de regidors. 

Parlo tant dels que continuen amb nosaltres, com dels que malauradament ens van deixar. Per 

descomptat, va per ells/as, per creure en l’esquerra de sempre, per establir les bases, per 

mantenir el sentiment amb vida i per lluitar darrere del que creiem just, democràtic i correcte. 

És curiós que tal dia com avui un 15 de juny de 1977 teníem les primeres eleccions 

democràtiques després de 40 anys de dictadura, ara 42 anys després estem constituint el 

nostre ajuntament on tots els veïns, en són partícips i protagonistes. 

Avui constituïm el nostre Ajuntament, després de les eleccions municipals del maig passat.  

La voluntat popular de la ciutadania s’ha expressat en la composició d’aquest nou consistori. 

Som doncs, un nou Ajuntament per a un nou mandat de quatre anys. 

Per tant, felicitacions a la resta de regidors i regidores que avui assumeixen aquesta condició 

de servidors públics, sigui al govern o a l’oposició. 

A tots i a totes, els desitjo molta sort i encerts en l’exercici de la seva responsabilitat amb la 

ciutadania del nostre estimat municipi. 

També vull expressar el nostre agraïment als regidors i regidores de totes les formacions 

polítiques sortints per la tasca que han realitzat aquests darrers anys i que se suma ja a la 

història de la nostra Vila. 

I vull reconèixer especialment la feina que al llarg dels anys han fet els nostres companys/es 

que ens han precedit. 

Ara però, també en nom del nostre grup, vull felicitar a la Sra. Rosa Pou, a partir d’ara la nostra 

Alcaldessa, i felicitació que vull fer extensiva a la seva formació política, Esquerra Republicana, 

pels resultats obtinguts en aquestes eleccions i la seva capacitat per arribar a acords. 



Uns acords de continuïtat que no han estat gens fàcils, consensuats per les dues formacions 

polítiques amb la confiança, el respecte a les bases i al poble de Caldes, que democràticament 

va votar individualment al que estava més d’acord amb els diferents projectes de gestió 

municipal que cada una de les formacions representava. 

És un acord de respecte als ideals polítics de cadascú, prioritzant Caldes i la gestió municipal 

que a la fi és a que en presentem en unes eleccions municipals. 

Tot i que afortunadament, o malauradament, en un poble tots ens coneixem, i darrere de 

cadascuna de les cares conegudes hi ha una persona amb vida i amb història, i és aquest 

coneixement, precisament, el que fa que no ens acabem empassant l’ham, abans us deia que 

no ha estat fàcil, perquè la maquinària també s’ha mogut a casa nostra, també les 

matemàtiques aquí han tingut a veure amb possibles pactes, o propostes per formar un altre 

govern, o potser per tenir l’Alcaldia, malgrat tot hem preferit ser conseqüents amb la realitat 

de Caldes i donar continuïtat a la feina començada amb els nostres companys pel bé dels 

Caldencs i Caldenques. 

L’orador i comunicador americà Anthony Robbins diu “el que canviarà la teva vida no serà 

saber me´s, sinó les decisions que prengui i les actituds que emprenguis”. 

A partir d’aquest moment toca treure’m la jaqueta de candidat, arremangant-me les mànigues 

i a seguir treballant pels qui van mobilitzar-se el dia 26 i també pels que es van quedar a casa, 

pels qui són de la meva mateixa opinió i pels qui tenen altra ideologia, pels afortunats i pels qui 

no ho són tant, perquè formar part d’un govern no vol dir manar, per molt que és pensi que és 

el mateix. 

Escolteu! Els que estem al capdavant d’un ajuntament i hem d’administrar els interessos dels 

veïns i veïnes, ens convertim en servidors de la comunitat que dirigim; de tots i cadascun dels 

membres de la seva comunitat sense excepció. Això és governar; un exercici permanent 

d’humilitat. La nostra obligació és parlar dels problemes que afecten la majoria social, sempre 

lleial als interessos del nostre poble com hem fet fins ara.  

Tenim quatre anys per seguir endavant amb el projecte ja iniciat, que segueix sent il·lusionant i 

inclusiu, pensat en i per a vosaltres. El poeta escrivia, “assumiràs la veu d’un poble, i serà la 

veu del teu poble i seràs, per sempre, poble”. 

L’Assumim, orgullosos de representar a tots i cada un del veïns de Caldes, i ho fem sense 

perdre de vista la realitat social, amb els peus a terra i la mirada a l’horitzó. 

Per això vull assolir el compromís públic que el nostre grup seguirà treballant de forma 

incansable per defensar els interessos de tota la ciutadania de Caldes, per mantenir la 

confiança de totes les persones que ens han donat suport. 

Amb aquests principis treballarem durant aquests propers anys per construir un municipi 

millor, presentant les nostres propostes i alternatives des de la responsabilitat, l’honestedat i 

el compromís amb la ciutadania. 



I això ho farem treballant per arribar a acords de govern i amb l’oposició per desllorigar els 

grans temes que ens afectin a tots els veïns i veïnes, però també per acomplir el nostre 

programa electoral així com defensar i motivar la participació ciutadana en el afers municipals, 

garantir una absoluta transparència i exigir el compliment de la legalitat en totes les actuacions 

municipals que fem. Vetllant els interessos de totes i tots els caldencs sense distinció del seu 

signe polític. 

El nostre propòsit és clar: treball, treball i treball, sempre compromesos als interessos del 

nostre poble. 

Aquests seran els nostres màxims objectius. 

Si vols, conèixer el passat mira el present, dons n’és el seu resultat. Si vols, conèixer el futurs 

mira el present, dons n’és la seva causa. I si vols viure, viu el present, doncs és el resultat i la 

causa de tot allò que som i fem. 

Abans d’acabar, però vull fer un últim reconeixement, no tinc prou paraules d’admiració i 

respecte a les nostres companyes i companys de candidatura i totes les persones que ens heu 

donat suport durant aquests darrers mesos i que encara avui ens atureu pel carrer per animar-

nos a seguis treballant i com no podia ser d’un altre manera també a la meva família, la meva 

dona Mari Carmen, als meus fills en qui trobo sempre suport i la comprensió necessàries per 

seguir treballant, amb les mateixes ganes de sempre. 

A tots vosaltres només un missatge: “sabrem estar a l’alçada de la responsabilitat que ens heu 

atorgat” 

Moltes gràcies, per la vostra atenció. 

 
 

 

 

 


