
Ajuntament Caldes d’Estrac 
Ple Municipal 
Constitució Nou Ajuntament 
13.06.2015 
 
 
Intervenció Joaquim Arnó (CiU), Alcalde electe  
 
Voldria començar agraint a tots els que m’han ajudat, a mi i a tot l’equip per poder 
revalidar la confiança de la majoria dels ciutadans del nostre poble. Una confiança que 
no volem decebre i que treballarem amb esforç per continuar mantenint-la. 
 
Vull agrair a tots els que m’han acompanyat en el darrer mandat, ja sigui regidors, 
treballadors de la Casa, membres del meu partit i ciutadans de Caldes, que m’han 
animat a continuar i en moments adversos m’han fet costat. En especial al Francesc, 
que no podrà continuar com a regidor, però que si ens acompanyarà com a 
col·laborador en aquesta nova etapa. 
 
Un agraïment especial a la meva família, Pilar, Enric i Marcel, que heu sabut aguantar 
moments difícils i heu sabut suportar les meves absències degudes al meu càrrec i, a 
vegades, els canvis d’humor no sempre justificats. 
 
Tinc les mateixes ganes i forces que el primer dia, si no més encara, amb experiència  
de treball i satisfacció de feina feta i il·lusió per la que encara queda per fer. 
 
D’entrada vull reiterar el nostre compromís, el del Govern, amb l’expressió democràtica 
de la voluntat dels catalans, i per tant, igualment com abans ja han fet alguns 
regidors, anuncio que restarem a disposició del nou Parlament, del president i del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”. 
 
A més, el meu compromís i el nostre, també és amb tots i cadascun dels ciutadans de 
Caldes, governant per a TOTS, tal i com he fet fins a dia d’avui, amb encerts i errors, 
ho he fet amb els meus companys i amics de Govern i amb els treballadors públics de 
la casa, que de forma incansable han sabut donar sortida als encàrrecs que el govern 
municipal ha anat construït durant els darrers anys. 
 
Un compromís de dedicació  i honestedat amb tots els ciutadans de Caldes. Un 
compromís en seguir escoltant la veu del poble de Caldes, ja sigui amb la participació 
col·lectiva o en el dia a dia, un a un, en el despatx, els carrers, en les places o fent un 
cafè. Escoltant per donar el màxim de solucions a tants problemes plantejats, tot i que 
no sempre acabin complaent a tothom. 
 
En definitiva, un compromís en continuar fent de Caldes un poble de prosperitat, 
innovació i progrés, que juntament amb la tradició i la cultura, ens permeti tenir un 
poble de benestar per a tots els caldencs i caldenques que hi vivim i compartim les 
il·lusions de millorar el nostre futur. 
 
Ho hem estat fent els darrers anys, ens hi vàrem comprometre durant la campanya i 
ho seguirem fent durant els propers anys. 
 



Caldes i els seus ciutadans han parlat, i ens demanen que seguim treballant per a ells, 
però que ho fem de forma més plural i així estem disposats a fer-ho. 
 
Plural no tant sols vol significar escoltar i dialogar més, vol dir que aquesta pluralitat 
cal que estigui reflectida en el dia a dia de la governabilitat i això no ho pot fer tant 
sols un grup polític, cal la implicació de tots plegats, en especial els que més 
representació han tingut. És per això que seguirem insistint en allargar la mà a la resta 
de grups polítics que avui representen al poble da Caldes, en especial als que més 
representació tenen després del que forma govern. Una mà oberta per compartir 
projectes i fites amb l’únic objectiu de millorar el nostre poble, la nostra Vila. Una mà 
que pretén compartir responsabilitats a l’hora de prendre decisions, ja sigui del dia a 
dia com en projectes d’envergadura i de futur. 
 
En un futur, al menys el més immediat, que caldrà que TOTS estiguem disposats a fel 
el que calgui pel nostre País. 
 
Hem sabut superar temps difícils i complicats, i ens en em sortit, però el repte que ens 
espera és majúscul i per això ens cal l’entesa de tots els que remem en el mateix sentit 
i tenim el mateix sentiment de País. 
 
En el mandat passat, vàrem ser capaços entre tots de eliminar la crispació social i 
política que havia imperat en els darrers 30 anys, ho hem fet amb l’esforç dels que 
teníem la obligació de fer-ho, els que havíem estat escollits per la ciutadania. Ara cal 
fer un pas més i ser capaços de treballar colze amb colze pel nostre poble i els nostres 
ciutadans. 
 
Avui conclou l’etapa en que els ciutadans han escollit qui els ha de gestionar els 
recursos més immediats, els seus impostos i els seus serveis més propers, però també 
comença una nova etapa, la que en podríem dir l’etapa final i definitiva en que ens 
juguem el tot per el tot, en la que em de decidir el futur del nostre País. 
 
Des de l’Ajuntament de Caldes, en particular des del Govern Municipal, hi hem estat  
des del primer dia, amb la mesura que ha correspost en cada moment; I hi seguirem 
estan pel que faci falta, a disposició del President i del Parlament de Catalunya, com ja 
ho hem manifestat en innumerables ocasions i sense cap mena d’ombra de dubte, per 
aconseguir la plena sobirania del nostre País. 
 
Del futur del País en depèn el nostre poble i del futur del nostre poble en depenem tots 
nosaltres. 
 
Afrontarem els propers anys en que de nosaltres dependrà que fem història o la 
història ens oblidi, parlo en plural ja que cal que TOTS hi siguem. La història no la fan 
els individus, l’escriu els pobles, i els pobles SOM TOTS. 
 
Sí a Caldes i Sí a Catalunya 
Visca Caldes i Visca Catalunya 
 
 
 


