
A mig any
de les eleccions

Em dic Dídac López, vaig néixer a Barcelona fa 53 anys i sóc

veí de Caldes des de fa gairebé 20 anys. Em sento caldenc,

aquí m'he casat i aquí és on hem fet arrels formant una

família amb els nostres tres fills.

La ciència i la tecnologia són, des de petit, les meves

passions. Vaig estudiar informàtica a la UPC. També

tinc un Postgrau en direcció d'informàtica i un MBA.

M'agrada molt sortir a caminar, em podreu trobar pel

poble gaudint a peu d'un entorn i d'un patrimoni que

cal valorar i estimar. Les meves principals aficions

són llegir, sobretot novel·la històrica, gaudir de

l'astronomia i el que l'envolta, i la divulgació

científica.

Actualment sóc el director d'informàtica de la

Universitat de Girona i professor associat a la

UOC. Anteriorment, he treballat com Enginyer de

Sistemes de diferents empreses.

Penso que l'associacionisme és una eina

indispensable per vertebrar la societat. Per

aquest motiu he participant de manera activa

com a president d'una associació professional

informàtica durant 11 anys i he format part del

deganat del Col·legi Oficial d'Enginyers en

Informàtica de Catalunya.

Sóc militant d'ERC des del 2001. Crec

fermament en els valors republicans. La

política i l'economia han d'estar al servei

del bé comú, del benestar de les persones,

del seu dret a la felicitat, i del ple desen-

volupament dels nostres veïns. A Caldes

ens cal un canvi que posi als ciutadans

en el centre de les decisions municipals.

Per això faig ara aquest pas. Convençut

que ho farem.

esquerra.cat/caldesmalavella

facebook.com/esquerra.demalavella

@EsquerraCaldes

En primer lloc, perquè et presentes com a candidat a l'alcaldia?

Fa anys que col·laboro amb Esquerra. En aquest moment he volgut fer un pas endavant en aquest

compromís, i compto amb el suport dels companys. Liderem una alternativa honesta i competent al

que molts considerem que és un fi de cicle del govern, i ho fem amb els nostres valors, republicans,

moderns i autèntics.

Què pots aportar a Caldes?

Una gestió rigurosa i transparent, sense interferències d'interessos privats. I la meva experiència de

gestió, en aquest cas al capdavant  d'un departament en una administració pública com és la universi-

tat.

A algú que no conegui Caldes, com el seduïries perquè vingués?

De la mateixa manera que em va seduir a mi… El convidaria a passar

una estona amb nosaltres, compartint la nostra història i els testimonis

que ens ha deixat, les nostres arrels, i per descomptat, la nostra oferta

balneària i gastronòmica.

A mig i llarg termini, com visualitzes el futur del municipi?

Em preocupen les polítiques que s'han desenvolupat aquests darrers

anys.  No s'han posat a les persones i a les seves necessitats en el centre

de l'activitat política. El poble que vull és més que un lloc per viure, és un

lloc per créixer i gaudir de totes les etapes de la nostra vida. Ens cal un pla

de poble, amb visió de llarg termini, compartit no només pels partits

polítics, sinó també per les associacions i entitats.

Quins aspectes creus que caldria millorar del poble?

Per mi,  és particularment preocupant la necessitat de donar suport a la gent

jove, perquè puguin imaginar el seu futur al poble. I això passa per desenvolu-

par activitats econòmiques, comercials i productives. I  les dificultats que

tenim per vertebrar el poble, integrar els veïnats i urbanitzacions. Per assolir-lo

cal que ens impliquem tots i formem part de les solucions als  problemes que

tenen aquests veïns.

Quins valors consideres que ha de tenir un bon alcalde?

Els valors de les persones que assumeixen tasques de govern hauria de ser

sempre un tema fonamental a tenir present. Pensem en honradesa, aplicar un

comportament ètic en les seves accions, sempre de manera transparent.

Ras i curt

Un llibre: El nom de la rosa

Una pel·lícula:  Blade Runner

Una cançó:  Boig per tu

Un personatge històric:  Jaume I

Un lloc per anar de vacances:  La Costa Brava

Caldes... el poble on hem format una família amb la meva dona.

Dídac López
candidat a l’alcaldia



Què hem fet?
Per Caldes

Hem donat suport  a les AMPES i a les AFAs. El grup municipal d'Esquerra

Republicana hem  presentat una moció donant suport a les AMPES i

AFAS perquè puguin continuar amb la gestió del servei del menjador

escolar, una proposta que es va poder aprovar per unanimitat. En aquesta

moció demanem al Departament d'Ensenyament que busqui una fórmula

jurídica perquè les AMPES que ho desitgin puguin gestionar el servei de

menjador escolar.

Hem presentat una moció per eliminar les barreres arquitectòniques del

nostre municipi.  Aquesta proposta, va ser aprovada a l'inici de legislatura

per majoria absoluta en el Ple. Malauradament al poble encara hi ha molts

carrers on una persona amb mobilitat reduïda o amb un cotxet no hi pot

passar. Tenim molta feina per fer a Caldes!

Hem denunciat la manca de transparència en l'acord de compravenda de

Sant Maurici. I, sobretot, hem estat especialment crítics amb el Sr. Balliu,

l'alcalde del nostre municipi, tan bon punt vam saber que havia comprat la

casa. Hem denunciat en repetides ocasions la manca d'ètica i la gestió dub-

tosa i poc transparent en les dues compres simultànies de la casa i el parat-

ge. Nosaltres seguim treballant, insistint i defensant que Sant Maurici és

tot, paratge, castell, casa i ermita. No volem un joc al que li falten peces, i

ens comprometem a recuperar pel poble la totalitat de Sant Maurici

quan governem, perquè Sant Maurici és TOT.

Hem impulsat la campanya #Caldeslliuredesexisme i un Punt Violeta a la

Festa Major de Caldes. Aquesta iniciativa s'ha posat en marxa arrel d'un

proposta presentada per Esquerra. Ja fa dos anys que es va engegar

aquesta campanya perquè les festes estiguin lliures d'actituds sexistes i

discriminatòries.  El masclisme, desgraciadament, encara és present en

molts àmbits de la nostra societat, i queda una important feina a fer per

conscienciar a tota aquella part de la societat que encara veu les agres-

sions i l'assetjament sexual en moments de festa com un element “natura-

litzat” i acceptat fins a cert grau. Per això, vam presentar una proposta per

crear un protocol contra agressions sexistes en el marc de la festa major

i mesures per reforçar la prevenció dels comportaments masclistes.

Hem promogut la participació ciutadana. Vam demanar a l'equip de

govern que destinés una part del pressupost municipal a pressupostos

participatius. Aquests darrers mesos hem vist com s'ha engegat un procés

participatiu per decidir a quins projectes destinar 80.000€. Un primer pas,

encara que per nosaltres no és suficient.

Hem demanat solucions per reactivar els mercats i el comerç al nucli

antic de Caldes de Malavella situació d'abandonament, i hem denunciat la

d'aquesta zona. I també hem fet propostes, com un projecte de masoveria

comercial que hagués servit per tornar a donar vida al casc antic del

poble… Només cal passejar una tarda pel carrer Major per veure persianes

baixades.

Si a qualsevol de nosaltres ens demanen què necessita

Caldes, segurament tots tenim moltes idees i prioritats

diferents:  Adequar la zona esportiva, arreglar els carrers i

voreres, una biblioteca més gran, habitatge social, promoure

mercats i fires,...

Però hem de tenir present que el pressupost que té

l'ajuntament és limitat, i hem de pensar que quan es

decideix invertir en un projecte, sovint n'hem de deixar de

fer d'altres. Això no és com fer una carta als Reis!

Des del grup d'Esquerra creiem que la inversió pública cal

fer-la quan Per aquestmillora el benestar dels ciutadans.

motiu hem estat tan crítics aquests darrers anys amb els

pressupostos que ens ha presentat l'equip de govern,

propostes que s'allunyen de les necessitats reals dels

nostres veïns i veïnes Tenim al capdavant un equip de.

govern esgotat, i milions d'euros sense executar.

Quin sentit té destinar 75.000 € en l'enjardinament d'una

rotonda quan encara tenim un pavelló polivalent sense

grades ni vestuaris? O gastar-nos 61.000 € per pavimentar

la Plaça Mathausen. Calia fer aquesta obra quan tenim

tenim zones de jocs infantils tan abandonades? Pensem

que no. Nosaltres volem renovar les àrees de joc que han

quedat amb els anys obsoletes i malmeses. Volem parcs

moderns i inclusius, zones temàtiques per franges d'edat i

espais que estiguin ben ombrejats i cuidats.

O pensem en els que el PDeCAT va decidir500.000 €

destinar a la construcció de l'institut, tot i ser

responsabilitat directe del Departament d'Ensenyament.

Imaginem-nos tot el que podem fer amb aquests diners!

Cal que l'ajuntament es gestioni com una empresa?

Evidentment que no! No cal tenir superàvit, ni beneficis, ni

s'han de repartir dividends a final d'any. Només ens hem

d'ajustar als ingressos que tenim i a les despeses. Per això

hem dit que no quan han proposat pujar les taxes

d'escombraries o de la llar d'infants. Hi som per a donar

serveis. No per inaugurar grans obres just abans de les

eleccions.

Sóc l'Anna Tresserras i tinc 21 anys. Estudio Ciències

Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i vaig treballant

del que puc i del que em deixen. Sovint ens diuen: “neces-

sitem gent jove”, “et falta experiència”, “et donem ensen-

yament gratuït, què més vols?” i mil i una fal·làcies més que

s'inventen per tal de poder contractar-te pagant-te una

misèria. Una misèria que et permet anar sobrevivint amb

l'ajuda dels teus pares. I molta gent es pregunta: “per què

acceptes aquestes feines? Això és il·legal”. Bé, doncs

moltes vegades, els primers cops que treballem, acceptem

aquestes condicions perquè mai ningú ens ha explicat

quins són els nostres drets com a treballadors. Mai. A

diferència dels nostres deures, que ja se'n encarreguen

ben bé prou que els tinguem apresos de “pe a pa” des del

minut zero.

Els i les joves de Caldes ens trobem en aquesta situació

diàriament, i només tenim una solució per tot això:

mobilitzar-nos, sindicalitzar-nos i participar activament

de les polítiques que es duen a terme al nostre poble i en la

mesura del possible, arreu del país. Creem consciència de

classe, i només així, amb una classe popular unida i

combativa, aconseguirem la victòria del poble. Perquè

recordeu que sols el poble salva el poble!

Joves, mobilitzem-nos!


