
Benvolgudes regidores, benvolguts regidors, estimats familiars i amics, benvolgudes 

calderines i benvolguts calderins que ens escolteu per la ràdio o ens veieu per 

televisió. 

 

Permeteu-me que, en aquest moment tan especial per mi i per la meva família, abans 

que res tingui un record emotiu pel meu pare, que ens va deixar tràgicament fa dos 

anys. Sé que avui li hagués agradat molt estar en aquesta sala de plens, però sé 

també que d’alguna manera hi és. Tot i que al principi, això de que em posés en 

política, ell no ho veia gaire clar, alguna vegada, no fa pas tant, m’havia insinuat que 

m’havia de presentar per alcalde. Doncs bé, ho vaig fer amb tota la il·lusió del món, i 

tot i que m’han fet patir fins al final, ja sóc alcalde. Molts factors m’han portat aquí, 

entre els quals l’educació i els valors que tenaçment m’han ensenyat els meus pares, 

entre ells el de l’esforç, el de la responsabilitat i el de la senzillesa. No els oblidaré mai. 

 

M’agradaria, en nom del meu grup, donar les gràcies a la senyora Montserrat 

Domènech per haver dedicat tantes i tantes hores de la seva vida a treballar pel nostre 

poble. Moltes gràcies. 

 

Crec sincerament que el resultat de l’elecció d’avui, històrica si m’ho permeteu, és la 

lectura més correcta, més fidedigna, més justa, dels resultats del 27 de maig. Perquè 

creiem que aquells resultats demanaven d’una manera molt clara un canvi al poble, de 

persones i de rumb. I aquelles eleccions, malgrat l’elevada abstenció, van servir 

d’alguna manera per certificar alguna cosa que semblava oblidada: que la gràcia de la 

democràcia és que, al final, és el poble qui té la darrera paraula. I quan el poble ja en 

té prou, castiga als seus governants, i això és saludable. Hem per tant interpretat 

correctament els resultats electorals. L’elecció d’avui farà possible que ben aviat es 

visualitzi el canvi que, des del meu punt de vista, necessitava el meu poble. 

 

Als regidors presents aquí, permeteu-me que us feliciti i us doni les gràcies per haver 

evitat la temptació de modificar i fins i tot frustrar, via pactes estranys i de darrera hora, 

el missatge dels electors. Ara, amb el canvi, som a temps de recuperar la confiança de 

la gent, de tornar a il·lusionar amb una política honesta, realista i participativa. És a les 

nostres mans aconseguir-ho, a les mans de tots disset. 

 

Us haurem de demanar, això sí, una certa paciència. Hem d’aprendre moltes coses i 

en molt poc temps. Sabem que tenim un repte enorme davant nostre. Però l’afrontem 

amb il·lusió, coratge i, el que és molt important, esperit de sacrifici. Dedicarem tot el 



temps i tots els esforços que facin falta per redreçar aquest poble. Ja fa temps que la 

gent d’Esquerra diem que no pararem fins que governem aquest poble. Doncs bé, ara 

ja governem i, evidentment, si hem arribat fins aquí, no ens aturarem ara. Anirem més 

lluny, amb encara més esforç i més dedicació. I la meva relativa joventut no serà un 

obstacle a tot això, sinó més aviat un element a favor. 

 

Tenim molt clar, però, que no aconseguirem arribar a bon port si no comptem amb 

l’ajuda, i una mica de complicitat, de la gent. Aquests dies postelectorals han estat 

multitud les persones que ens han felicitat i ens han donat ànims per seguir endavant, i 

alguns fins i tot ens han ofert aportar el seu gra de sorra per ajudar-nos. Sens dubte 

recollirem l’oferta, perquè el poble només pot anar bé si el fem entre tots. 

 

També vull demanar als grups que avui no ens han recolzat que  a partir de la 

setmana vinent es mostrin predisposats a col.laborar en la governabilitat d’aquest 

poble. Una governabilitat que ara com ara és fràgil, i que per tant haurem d’apuntalar 

amb algun suport estable. Serà una de les nostres prioritats els propers dies 

aconseguir aquesta estabilitat. 

 

Treballaré incansablement per tenir un Ajuntament que funcioni, tant perquè té els 

recursos suficients per funcionar correctament com perquè hi ha la motivació i el clima 

de treball adients per fer una bona feina i per prestar uns bons serveis.  

 

Nosaltres no farem política des del prejudici. No farem política a favor dels uns i en 

contra dels altres. Aquest poble, com aquest país, és de tothom, o almenys és de 

tothom qui el vulgui fer seu. Governaré per als qui han votat i els qui no han votat, pels 

qui ens han votat a nosaltres i pels qui ho han fet per altres opcions, pels qui es 

defineixen d’esquerres i els qui es defineixen de dretes, o de centre, pels que han 

nascut aquí o hi han arribat fa poc, venint de prop o de molt lluny.  

 

Soc ben conscient de les circumstàncies especials que ens han donat la victòria 

electoral. Sóc ben conscient de que molta gent, tot i no sentir-se, per una raó o altra, 

propera a l’ideari del meu partit, ens han volgut donar una oportunitat. Ens han votat 

gent que provenen del desencís amb altres forces polítiques que no són la nostra i que 

tenen una llengua principal que no és la meva. Farem tot el possible per no defraudar 

la confiança que ens han fet.  

 



Penso que un governant ha de ser conscient de la temporalitat de tot plegat. Vull dir: 

nosaltres ocupem càrrecs, no som càrrecs. I els ocupem per un temps. Les persones 

se’n van però les institucions queden, i els càrrecs els ocupen altres i això no és cap 

tragèdia. I si algú creu que això és una tragèdia, és que ha confós la persona amb el 

càrrec i la institució. Per sort, ningú és imprescindible. La renovació, com dèiem en 

campanya electoral, és l’oxigen de la democràcia. És per això que em comprometo ser 

alcalde com a màxim vuit anys seguits. I després – intentarem que no sigui abans- que 

en vinguin d’altres.  

 

Les dones i homes que formem ara Esquerra varem començar aquesta aventura fa 

una mica més de vuit anys. La nostra primera manifestació pública va ser mitjançant 

un manifest, que ara mateix els llegiré. El manifest es titulava “Fer política (en 

minúscules)”, i deia: 

 

Sense grans pretensions, amb humilitat i amb una il·lusió immensa per fer les coses 

ben fetes. Amb aquesta base comuna, modesta, ben arran de terra, ens estem reunint 

un conjunt de dones i homes que volem fer política (en minúscules) sota unes sigles 

que, permeteu-nos una sola immodèstia, posarem en majúscules: ERC. 

 

No pensem que fer política sigui defensar uns interessos personals, concedir i rebre 

favors, fer i desfer d’esquena als ciutadans, posar la lleialtat personal per sobre de la 

coherència i la dedicació a un projecte o fer negoci. Ni creiem que fer política en un 

municipi com el nostre sigui defensar ideologies. Les receptes polítiques precuinades, 

envasades i llestes per consumir no són útils. No. El que tenim són idees, ideals, 

projectes, propostes per donar resposta a les inquietuds i als problemes dels ciutadans 

de Caldes, i per evitar que en surtin de nous. Sense la pretensió de ser els únics que 

tenim la raó, però amb el dret a dir el que pensem i l’obligació de pensar el que diem. 

Amb tota la convicció del món però sense arrogància ni menyspreu.  

 

Això, per nosaltres és fer política. Ho posem en minúscules perquè creiem que la 

política ha de ser una activitat de participació ciutadana més, un exercici de 

responsabilitat cívica, una prova de maduresa democràtica. I tot això ho trobem a faltar 

a Caldes.  

 

Volem tornar a posar la política que es fa en aquest poble al lloc d’on no havia d’haver 

sortit mai: al nivell de la dignitat, de la voluntat de servei i del compromís de 



transformació. Volem retornar-li la seva dimensió cívica i participativa. Qui ho vulgui 

intentar està convidat. 

 

Això ho dèiem fa 8 anys. I no hem canviat el nostre discurs ni la nostra manera de fer 

en una coma. Nosaltres som així. Aquesta línia d’honestedat i coherència és la que 

ens ha portat a guanyar unes eleccions. I ara, al govern, no canviarem. Treballarem en 

la mateixa línia, preparant-nos per passar amb bona nota l’examen d’aquí a quatre 

anys. 

 

Per últim, deixeu-me dir que els municipis són la base d’aquest país que volem 

avançat, culte, solidari i lliure. El país es construeix des dels Ajuntaments, la institució 

més propera al ciutadà. Però també la voluntat de ser es construeix des de la base i 

amb la complicitat de les institucions. La voluntat de ser ara i demà, nosaltres i els que 

vinguin després. La voluntat de deixar un llegat per a les generacions més joves on 

l’abús humà sobre el medi ambient deixi d’enterbolir el futur, però també un llegat on la 

plenitud nacional, en igualtat de condicions amb la resta pobles, deixi de ser una cosa 

per la qual cal lluitar cada dia i passi a ser quelcom evident. Nosaltres, ja ho sabeu, 

creiem en la llibertat tant de les persones com dels països, i des de tot arreu on 

podem, treballem per assolir aquesta llibertat. Em congratula poder dir que, ara, també 

des de l’Ajuntament de Caldes. 

 

Moltes gràcies.    

 

Jordi Solé i Ferrando 


