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Ciutadans i ciutadanes, 

Amigues i amics 

 

En primer lloc voldria donar les gràcies a tots els que heu vingut fins aquí avui, 

diumenge de rams, per acompanyar-nos en aquesta inauguració, que de fet és 

com una petita celebració.  És una celebració perquè avui tornem a posar a 

plena disposició de la ciutadania el tram de passeig més emblemàtic del nostre 

municipi, ara completament renovat en el transcurs de gairebé un any d’obres.  

 

Avui estrenem un passeig nou que sembla antic. O un passeig antic que 

sembla nou. I aquest és probablement el seu tret més valuós; hem aconseguit 

posar al dia el passeig i la plaça del Remei– tant en superfície com en subsòl- 

sense que perdés el seu aire de passat noucentista, respectant els seus trets 

d’identitat. Només un exemple: en aquest tram de 300 metres de passeig hi ha 

col·locades, pacientment, més de 1000 llambordes, totes elles reaprofitades, 

totes elles, per tant, pedres històriques del nostre municipi.  

 

Hem volgut reformar un passeig digne d’un poble termal amb una història tan 

llarga i un patrimoni tan important com el nostre. El passeig del Remei renovat 

és un passeig coherent amb allò que volem del nostre municipi; un lloc 

agradable per viure-hi, i un lloc amb una personalitat molt marcada, conscient i 

coneixedor tant del seu passat com de les seves possibilitats de futur.   

 

De fet, un passeig i una entrada com aquesta no són qualsevol cosa; són la 

nostra tarja de presentació com a poble. Als qui ens visitin i entrin o surtin per 

aquest passeig els estem dient que Caldes és un indret ple de llocs elegants i 

d’història comuna. Un lloc singular que val la pena descobrir, començant per 

aquesta ermita del Remei del segle XVI. Per als que vivim al poble, és un espai 

que ens convida a la caminada, a esbargir-nos, a badar, a passar el temps tot 

perdent-lo. El paisatge, i ara més que mai el propi passeig, ens hi conviden. I a 

partir d’ara, la passarel·la que s’alça sobre la timba i la barana que la segueix 



també ens convidaran a allargar una mica més el recorregut, de manera més 

segura, en direcció a l’entorn natural del Farell. També és un lloc de trobada i 

d’aplec de capvuitada; un aplec que a partir d’enguany es podrà celebrar en 

millors condicions.    

 

La feina està feta. Ara cal que tots fem un ús cívic d’aquest espai renovat i 

esplèndid, i que amb la nostra actitud cívica i responsable en fem més fàcil el 

seu manteniment. Això és una responsabilitat i gairebé diria que una obligació 

de tothom; de l’administració i dels serveis municipals, però també de la 

ciutadania.  

 

Vull donar les gràcies a totes les persones que han jugat un paper destacat en 

aquesta obra. Des de l’equip redactor del projecte i l’equip tècnic que l’ha dirigit, 

fins als membres de l’empresa adjudicatària de les obres, passant pels 

industrials subcontractats i també els regidors que hi ha estat a sobre. Tots heu 

fet un magnífica feina i el resultat és a la vista de tothom. Tant és així, que diria 

que s’ha fet una de les obres més importants dels darrers anys a Caldes. 

 

També vull donar les gràcies als veïns per haver suportat pacientment les 

obres i els inconvenients que han suposat. Si us n’heu sentit perjudicats, segur 

que a partir d’avui coincidireu amb nosaltres que l’esforç haurà valgut la pena. 

 

Ja per acabar, desitjo que per molts anys puguem continuar gaudint d’aquest 

passeig. Moltes gràcies.  


