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infoEsquerra

El passat divendres 8 d’abril, la secció local d’Esquerra a Caldes va presentar la llista 
electoral al Restaurant ‘Robert de Nola’ de Caldes. Fins a cent persones van donar-hi 
suport assistint a l’acte presidit per l’Alcalde, Jordi Solé, i l’eurodiputat per ERC, Oriol 
Junqueras. Només en arribar, els assistents van poder fullejar en primícia una nova 
edició d’”El Gavarrot”, el butlletí de la secció local que aquest cop està dedicat a l’obra 
de govern de la legislatura que està a punt de concloure. A l’hora dels parlaments, que 
van començar amb la intervenció del secretari d’organització de la secció local, Jaume 
Mauri, es va destacar la proximitat que ofereix Jordi Solé com a Alcalde de la vila. D’altra 
banda, Oriol Junqueras va destacar valors com els de l’honestedat en la política.

Solé va iniciar la seva intervenció amb paraules d’agraïment per la feina feta de tots els 
regidors de l’actual grup municipal d’ERC que, en paraules de l’Alcalde, “ha constituït 
el veritable motor d’aquest govern”. Tot seguit va explicar als presents el mètode que 
pretén seguir aplicant a la propera legislatura i que tants bons resultats ha donat per 
Caldes, l’anomenat per l’Alcalde com a mètode Guardiola: “Respecte al rival, encara 
que ells no et respectin; treball constant; i humilitat, siguin quins siguin els resultats”. 
Després del símil futbolístic, Solé va destacar la manera de fer tasca del grup municipal 
d’ERC: “Hem treballat des dels valors de l’esforç i la perseverança i això explica, en 
bona part, que haguem aconseguit fer una de les obres de govern més importants dels 
darrers anys. Hem de continuar doncs amb aquesta actitud. En política és gairebé tan 
important el “què” com el “com””. 

L’alcalde de Caldes també va fer referència als pactes contra natura que es poden forjar 
després de les eleccions: “Guanyar no és sinònim de governar. Necessitem una victòria 
el més àmplia possible per fer més difícil la possibilitat de que hi hagi aliances estranyes 
que ens vulguin impedir que continuem governant i liderant el nostre poble”.

Després de les intervencions es va dur a terme la presentació de la llista electoral i la 
foto de grup.

Unes cent persones omplen el ‘Robert de Nola’ 
al sopar de presentació de la llista electoral

LLISTA ELECTORAL
1. Jordi Solé i Ferrando
2. Pep Gaspar i Blancafort
3. Vicenç Personat i Pallarés
4. Montse Grau i Giner
5. Roser Guiteras i Lopez
6. Jaume Mauri i Sala
7. Isidre Pineda i Moncusí
8. Josep Ramon Marañés i 
Vidal
9. Sara Marcè i Adrian
10. Pilar Aznar i Lopez
11. Josep Gallart i Badia
12. David Fernandez i Boix
13. Joan Mayol i Gibert
14. Gemma Tort i Cortado
15. Josepa Forns i Pujol 
(independent)
16. Núria Corbera i Padró
17. Pere Anglès i Sabater

SUPLENTS
S1 David Miramanda i 
Martinez
S2 Mª Carme Cortés i 
Villanueva
S3 Jaume Baqué i Costa
S4 Lluis Villanueva i Arasa
S5 Valentina Peñato i Perez
S6 Joan Moreno i Salas
S7 Vicenç Roca i Serra
S8 Xavi Madorell i Costa
S9 Maria Laura Buxarrais i 
Navarro (independent)
S10 Maria Àngels Serra i 



 Tot a punt
Divendres passat vàrem presentar la llista electoral en un sopar molt concorregut i distès al restaurant calderí 
Robert de Nola. Una passa més en aquesta pre-campanya que aviat perdrà el seu prefix per convertir-se en 
campanya a seques (i espereu que després encara vindrà la post-campanya, que normalment consisteix 
en pair els resultats i si s’escau travar aliances). Tenim la llista, tenim el programa gairebé a punt per ser 
difós, tenim el nostre ànim ben enlaire i tenim moltes ganes d’explicar què hem fet i què volem seguir fent 
per Caldes. 

Arribem al final d’aquesta legislatura orgullosos de la feina feta, amb la sensació que en general aquest 
govern que hem encapçalat i liderat serà recordat com un bon govern per Caldes; com el govern que, malgrat 
la feixuga llosa de la crisi econòmica, va aconseguir treure la política calderina de la paràlisi i revitalitzar 
el municipi a través d’una acció de govern responsable i perseverant. Si fa quatre anys en dirigíem a les 
persones que volien un canvi al nostre municipi, ara ens dirigim a una franja molt àmplia de la ciutadania; 
a tothom qui hagi percebut que durant aquests quatre anys al nostre poble s’hi han fet més coses, i millor; 
a tothom que vulgui que això continuï essent així durant els propers quatre anys. Seria una llàstima que la 
dinàmica que no sense dificultats hem posat en moviment s’aturés ara i ens quedés la feina a mig fer.
             
Durant el discurs de presentació de la llista, després de que em precedís l’amic Oriol Junqueras, vaig 
explicar als presents que pretenia seguir aplicant per als propers quatre anys el que anomeno mètode 
Guardiola: respecte al rival, encara que ells no et respectin; treball constant; i humilitat, siguin quins siguin 
els resultats. Aquest mètode ha quedat contrastat en el món del futbol, però de fet serveix en gairebé 
tots els àmbits de la vida, política inclosa. El grup municipal d’ERC ha treballat des dels valors de l’esforç 
i la perseverança i això explica, en bona part, que hàgim aconseguit fer una de les obres de govern més 
importants dels darrers anys. Res passa perquè sí. Per seguir endavant, i tot aprenent dels errors, hem de 
continuar aplicant aquesta actitud.
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