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Benvolgudes amigues i amics, 

 

Avui hem encetat, per iniciativa de la Federació d'Entitats, una 

activitat que, des del Govern Municipal, esperem que tingui 

continuïtat i que, any rere any, vagi agafant la importància i la 

significació que mereix. De moment, la iniciativa ja ha nascut i ha 

començat a caminar, pas imprescindible per a que s'arribi a 

consolidar com a cita anual del nostre poble, i especialment del 

nostre teixit associatiu, amb el reconeixement del voluntariat cívic. 

 

Podem estar contents de tenir al nostre poble una trama d'entitats de 

tot tipus -culturals, esportives, veïnals, juvenils, lúdiques- força 

robusta. Les entitats, i les persones que hi ha darrere d'elles, fan 

bategar el nostre poble, expandeixen l'oferta d'activitats, ens 

permeten mantenir i fins i tot recuperar algunes tradicions ben 

nostres. Fins i tot, son un factor important d’integració social i 

ciutadana i per tant fan una contribució destacable a la cohesió 

social. Sense elles, doncs, el nostre seria un poble amb poca 

identitat, o gens. Un poble amb poc nervi. Un poble, de segur que 

més avorrit. 

 

No hi ha cap poble que el pugui fer funcionar, tot sol, un Ajuntament. 

I si es així, es un funcionament artificial, un moviment per inèrcia. El 

funcionament natural es aquell que sorgeix del bon acoblament entre 

persones, entitats, i govern municipal. Aconseguir-ho no és gens 

fàcil, però intentar-ho entre tots és un deure. 
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Vostès saben que fer rutllar una entitat, del tipus que sigui, no és 

empresa gens fàcil. Es necessita aplegar molts esforços individuals i 

generar moltes motivacions per fer perviure les associacions. 

Gairebé totes tenen problemes de finançament, de reclutament i de 

renovació. Les subvencions públiques i els recursos propis sempre 

són escassos. El temps, en una època on qui no va amb presses va 

estressat, també és difícil de trobar i d'invertir. També es fa difícil 

trobar persones militants d'una causa associativa, gent activa 

disposada a posar esforços i temps -i en algun cas també diners- per 

posar-se al capdavant d'una entitat i fer-la rutllar. 

 

I malgrat tot, i perdonin la obvietat, les associacions no rutllarien 

sense aquestes persones actives al darrere. Sense persones que 

vagin fent feina de formigueta, feina a favor dels altres, feina per a 

una entitat, que al capdavall és fer feina per al poble.  

 

Són precisament aquestes persones les que aquest guardó, que avui 

hem lliurat per primera vegada, vol reconèixer i homenatjar. Sabem 

que són persones i entitats que no fan la feina per ser homenatjades, 

que no treballen amb l’únic objectiu de tenir un reconeixement públic. 

Però sabem també que aquest reconeixement és ben merescut, que 

un acte senzill i sobri com el d'avui es necessari per poder valorar i 

agrair de manera pública, ni que sigui un cop l'any, la tasca 

voluntària al nostre poble. 

 

No voldria acabar sense felicitar sincerament els guanyadors del 

guardó 2007, i agrair-los la seva tasca voluntària i altruista.  
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Voldria donar també les gràcies als membres del jurat, que han 

sacrificat un matí de diumenge per venir a Caldes, valorar les 

diferents candidatures i acordar els guardonats. Segur que no ha 

estat una tasca fàcil perquè segur que la resta de candidatures no 

guanyadores també tenien prous mèrits per rebre el guardó. De ben 

segur que hi haurà altres ocasions. 

 

I per últim, felicitar la Federació d'Entitats per aquesta bona iniciativa 

i per la seva tasca de coordinació i impuls a l’associacionisme 

calderí. 

 

Gràcies i que per molt anys. 
 
 


