
Ajuntament Caldes d’Estrac 
Ple Municipal 
Constitució Nou Ajuntament 
13.06.2015 
 
 
Intervenció Joan Baró, portaveu Grup Municipal PSC 
 
 
Companys i companyes,  amics, amigues, veïns i veïnes de Caldes: 
 
Primer de tot, per la gent de Caldes que ens ha dipositat la seva confiança: moltes 
gràcies !!, i per suposat als meus companys, un grup de persones compromesos amb 
el seu poble i dels que em sento molt orgullós 
 
Donar també la meva enhorabona als diferents grups polítics per els resultats obtinguts 
en aquestes eleccions municipals. El poble de Caldes ha escollit lliurament el que ha 
cregut millor, donant un missatge i fent possible l’entrada en el consistori dels 
companys d’ Esquerra. Aquesta és l’essència de la democràcia. Ens ofereix la 
possibilitat de viure en llibertat respectant les idees diferents. Obrint el diàleg a tots i 
treballant conjuntament totes les opinions i ideologies. 
 
També vull dir que evidentment nosaltres, com Partit Socialista hem patit una 
davallada important producte de la situació política actual de casa nostra per raó del 
sobiranisme, però que respectem. Malgrat aquest resultat, ens hem aixeca’t, i sí, puc 
assegurar que no ens veureu en un racó apartats tot i que potser algú ho hagi pensat. 
Ja tornem ha estar drets, arremangats per a treballar i per seguir defensant allò que 
creiem és millor per Caldes. 
 
Ara toca felicitar, a cada regidor o regidora que conformarem l'actual Corporació 
Municipal que avui comença un nou viatge, en el qual tots plegats tenim l'enorme 
responsabilitat de moure’ns en un escenari de diàleg i respecte. S’han d’unir esforços, i 
que la participació i col·laboració s'ha de convertir en els elements bàsics que 
serveixen com a garants de la consecució d’objectius.  
 
Valoro la consulta i el diàleg com a pilars fonamentals per unir voluntats en la tasca de 
construir una vida millor al nostre poble. Els diferents punts de vista ha de ser 
l’escenari oportú de consens i diàleg, garantint als nostres ciutadans els seus drets.  Us 
dic que tindrem la predisposició per assolir els acords necessaris per tal que els temes 
estratègics es resolguin amb màxim consens per el bé del poble. 
 
Avui aquí hem triat el nostre Alcalde i sols això ja mereix un gran respecte, tot i que 
tinguem discrepàncies amb aquesta elecció que hem explicat durant la campanya. Ara 
crec que haig d’explicar a tots els nostres votants que el compromís que varem adquirí 
amb ells, de oferir el nostre vot a Esquerra si fos necessari per a un govern 
d'esquerres, no ha pogut ser. No hi ha hagut l’acceptació de la nostra oferta. 
Respectem la seva decisió, encara que no la compartim. 
 
Per tant, avui votem el nostre propi candida. I això s’ha d’entendre com una auto 
reafirmació, com un gest al convenciment de que el projecte que oferim al nostre 
poble és una alternativa vàlida per al futur. Fins i tot encara que ens trobem en 



minoria, cada decisió política ha de ser meditada, cada pas ha de tenir una raó, i 
creiem que avui ens hem d'oferir, com ho vam fer a les eleccions, com una alternativa. 
 
Treballarem des de l'oposició, però des d'una oposició constructiva assegurant que des 
del nostre Ajuntament s’està treballant per als interessos de tots els caldencs i 
caldenques. 
 
És la defensa de uns principis i d’un projecte. Al llarg de tota la legislatura, volem 
deixar clar que el nostre exercici de oposició es farà en tot moment des de la lleialtat a 
les pràctiques democràtiques i la institució que avui estem constituint. 
 
En política cal canviar moltes coses i no estem aquí per veure-les passar, estem per 
proposar i dur a la pràctica, en la mesura possible, la veu dels nostres votants i els 
nostres projectes de programa electoral. 
 
A més, perquè així  ens ho han demanat, en cada moment del nostre viatge polític, 
volem que es defensin les nostres idees i propostes  en les quals serem inamovibles: 
sanitat, l’emissora de ràdio, suport a tot l’esport, cultura i cohesió social, consell de 
participació, comerç, treball, promoció econòmica, turisme, termalisme, cultura, 
gastronomia, educació, escola nova, àrea de medi ambient i nou casal d’avis 
 
De la mateixa manera no permetrem, que les qüestions que puguin ser discutides, no 
s’incentivi el debat.  Aquest Ajuntament governarà sense majories absolutes i comptarà 
amb la presència de 3 grups municipals. Per tant, el Ple ha d’esser l’escenari  on és 
sotmetin la majoria de les qüestions com objecte de debat. Per això, el PSC posarà en 
marxa, una vegada més, la proposta de que el Ple és reuneixi de manera ordinària un 
cop al mes. 
 
Des de el que serà el nostre nou grup municipal, volem plantejar, molt breument, 
alguns del punts en el qual es sustenta  la nostra activitat a l'oposició, juntament amb 
la defensa de les nostres propostes establertes, òbviament. Estarem atents. 
 
Ens comprometem aquí avui, per treballar dur, i per portar a terme una oposició 
responsable, fiscalitzadora, que no posi obstacles a l'acció de govern si no es 
necessari, sense renunciar però a la proposta alternativa. Sempre amb l'objectiu de 
millorar la vida quotidiana de la majoria social de Caldes. 
  
Marcarem en 8 punts del nostre compromís com oposició 
 
Els valors per sobre de tot,  entenem fer política local com a servei públic estan al  
vostre servei com un ciutadà més. 
  
Mà oberta, diàleg i recerca de consens polític i social., fermesa davant dels violents i 
amb tots aquell qui vulgui trencar la  convivència.     
  
El treball per a la dignitat, com una prioritat. 
 
Igualtat d’oportunitats i equitat. L’Ajuntament és un àmbit polític per impulsar la 
justícia social. 
 
Els veïns i veïnes tenen  com a dret tenir un govern,que sigui eficient, rigorós, 
transparent i innovador 



  
Exercir els càrrecs sense privilegis. Amb austeritat, dedicació i transparència. 
 
Els veïns i veïnes tenen dret a estar  ven informats 
  
Sempre des de la pràctica de polítiques d'esquerres, des de l’ètica i  des de la 
coherència. Des del PSC, com ja hem mostrat en la anterior legislatura continuarem en 
la línia de la no confrontació personal amb els membres de les altres forces polítiques.  
 
Igualment, i com no pot ser d’altra manera, no deixarem de proposar idees, projectes i 
treballar dia a dia, amb els nostres companys i veïns, per millorar i desenvolupar un 
Caldes amb futur, sense oblidar-nos de fer una l’oposició contundent quan es vulnerin 
els drets dels veïns i veïnes. 
 
Vull manifestar, que independentment de que les ideologies de les nostres formacions 
polítiques puguin no ser per res coincidents, s’ha de tenir en compte que tant uns com 
els altres volem el millor per el nostre poble. Per això hem de lluitar cadascun de 
nosaltres, des de les nostres conviccions polítiques, per anteposar els interessos 
generals dels nostres veïns. També per a mostrar la nostra disposició a treballar 
conjuntament des del diàleg, el respecte i la responsabilitat. 
  
Deia Victor Hugo que "el futur té molts noms. Per als febles, és l’inabastable. Pels 
temorosos, és allò desconegut. Per al valent, és l'oportunitat". 
  
Per tots nosaltres avui, 13 de juny de 2015, el futur no és una cosa inabastable ni 
alguna cosa desconeguda, és una bona oportunitat per continuar creixent en llibertat i 
prosperitat. Per això, proposo que tinguem en compte tot el que ens uneix i que 
deixem enrere el que ens separa. 
 
Moltes gràcies a tothom per escoltar-me 
 
Joan Baró 
Portaveu Grup Municipal PSC 
  


