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Bon dia a totes i tots, 
 
Primerament des del grup municipal d’ERC Caldes d’Estrac volem donar-vos les gràcies a les 
564 persones que ens van fer confiança les passades eleccions del 26 de Maig. Gairebé 200 
vots més que al 2015. 
 
Aquests vots, aquests 5 regidors (1 més que a les eleccions del 2016) demostren que l’esforç, 
que l’empenta i que el fer de cada un de nosaltres en l’antic mandat ha donat els seus fruits. 
Enrere queden les crispacions polítiques que havia viscut el poble i ens sentim partícips 
d'aquest fet amb orgull, entenent que no tot es blanc o negre. Es evident que no tothom hi pot 
estar d’acord, 564 persones no són tot el poble. Es poden millorar coses i amb aquest nou 
govern tenim l’oportunitat de donar continuïtat al projecte que vam començar al mandat 
anterior arrel de la moció de Censura del Gener del 2016. Creiem que el missatge de la 
població es clar i per això ens encoratgem a acabar projectes començats i a dur-ne de nous des 
d'una visió republicana i d'esquerres. 
 
 
En el seu moment vam parlar d’honestedat política, aquell valor humà consistent a comportar-
se amb coherència i sinceritat amb un mateix i d’acord amb els valors de la veritat i la justicia. 
Ni ERC Caldes d’Estrac, ni ningú, té la veritat absoluta però es del ben cert que hem actuat amb 
total coherència i sinceritat davant dels temes que ens anaven ocupant a l’ajuntament. Sempre 
consensuats, com a equip, “con nuestros más y nuestros menos” com diuen a les espanyes, 
però sempre per una mateixa fita: treballar pels caldencs i caldenques per aconseguir el poble 
que ens mereixem. Perquè governar un ajuntament no vol dir que el poble sigui dels qui 
governen, si no representar a una majoria del poble per tal de dur a terme idees que 
compartim. Governar un ajuntament no es sinònim de jugar-se les cartes al postor més alt. Ni 
els ajuntaments ni els Consells comarcals han de ser monedes de canvi de res.  
 
Sabem on som nacionalment parlant. Però aquí estem parlant de projecte de POBLE. 
 
Tinguem present les accions REALS que s’han dut a terme i quan vinguin altres temes nacionals 
que ens puguin afectar ja parlarem tots plegats del que creiem que s’ha de fer per tal de 
continuar endavant amb el projecte de POBLE que volem i que la majoria de caldencs i 
caldenques han votat. La gent d'ERC sempre busca la perspectiva de sumar i estem agraïts i 
contents de sumar aquestes gairebé 200 persones que ens han votat de nou aquestes 
eleccions. De veritat, moltes gràcies totes elles. 
 
Agraïm la vostra confiança en format de vot i també amb les xerrades a peu de carrer animant-
nos a continuar el projecte començat fa 3 anys. Esperem respondre-us amb eficiència aquests 
4 anys que tenim per endavant treballant per un Caldes merescut per tots i per una República 
Catalana que esperem no arribi gaire tard.  
 



Moltes gràcies. 
 
Salut i República i Visca Catalunya. 


