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infoEsquerra

“Aquesta és la legislatura on s’ha 
fet més obra de govern”
“Em vaig començar a 
interessar per la part pràctica 
de la política quan em vaig fer 
militant del bloc d’estudiants 
independentistes.  Tot i això no 
vaig decidir estudiar polítiques 
fins a l’últim moment. Hi va 
haver-hi una etapa que volia 
ser dissenyador, una altra que 
em decantava per la traducció 
i la interpretació i finalment 
per les Ciències Polítiques. 
Penso que sempre he tingut 
curiositat pel saber i per 
conèixer el màxim de coses 
possibles”.

- La legislatura ja toca a la seva 
fi. Quina valoració en fa? 

Doncs molt positiva, però al capdavall 
el que jo pensi és secundari, 
l’important és el que pensi la gent 
del poble. Ha estat una legislatura 
molt dura perquè l’inici de la crisi 
econòmica va començar a l’entrar al 
govern i encara l’arrosseguem. Hem 
hagut d’ajustar molt els recursos, 
hem hagut de prendre mesures 
d’austeritat, evidentment no hem 
pogut fer tot el que volíem fer. Els 
Ajuntaments som l’administració 
més propera al ciutadà, i això està 
bé que sigui així, però també vol dir 
que la gent ve a trucar a la porta molt 
més sovint i en aquests moments 
sobretot per demanar ajuts socials, 
alguns dels quals són autèntics casos 
d’emergència. 

- Què hi pot fer l’Ajuntament en aquests casos? 

En aquest sentit els serveis socials, també el servei d’ocupació, 
reben molta pressió i evidentment tenim pocs recursos per donar 
resposta a tot això. Tenim recursos limitats, el finançament 
municipal és molt deficient. Fa molts anys que es parla de 
millorar-lo, no s’ha fet i segurament ara tampoc és el millor 
moment per fer-ho. En tot cas això són factors que han 
dificultat la gestió d’aquesta legislatura.
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- Precisament crida l’atenció que en la pitjor 
crisi econòmica s’hagin fet tantes coses.

Paradoxalment; i no és una opinió, crec que és 
una afirmació que es pot constatar i contrastar 
objectivament; des de la recuperació de la 
democràcia aquesta és la legislatura on s’ha fet 
més obra de govern. I més obra de govern sobretot 
en aquests dos anys últims: 2009 i 2010. I dic que 
és paradoxal perquè s’ha fet més obra de govern 
quan més elements teníem en contra. Moltes 
vegades nosaltres diem: què hauríem arribat a fer 
amb una situació econòmica més favorable, tenint 
en compte el molt que s’ha fet en una situació 
econòmica desfavorable.
 
- Caldes és un poble amb potencial?

Sí que ho és. És un poble amb potencial en el sentit 
de que hi ha qualitat de vida. Hem aconseguit 
protegir un cert entorn natural estant només a 
trenta quilòmetres de Barcelona. Diguem que el 
continu urbà s’acaba quan passes Palau. En canvi, 
aquí, estem com en una transició entre la part 
metropolitana i la part més muntanyenca, per tant 
hem aconseguit mantenir aquest encant natural. 
A més tenim una singularitat que pràcticament 
no compartim amb ningú, o amb molt pocs, que 
són les aigües calentes i la història que aquestes 
han portat des dels romans. També el fet d’estar 
cada dia més connectats amb una gran metròpoli 
europea com Barcelona influeix. 
 
- Els darrers quatre anys ha crescut aquest 
potencial?

Crec sincerament que sí. Hem intentat donar-nos a 
conèixer més tot i que evidentment les circumstàncies 
d’aquesta legislatura no han estat massa propícies 
per la promoció econòmica i per la promoció turística 
en sentit general. Jo diria però que ens comencen 
a conèixer una mica més. Evidentment això no 
és només per acció de govern sinó també perquè 
Caldes és un municipi que ha anat creixent i a tots els 
calderins ens agrada explicar d’on som i d’on venim. 
 
- Quantes hores treballa a la setmana un 
alcalde?

Moltíssimes. No sé que dir-te perquè no tenim horari. 
Treballar no només vol dir les hores de despatx, 
vol dir les hores que estem en actes, les hores que 
estem en reunions a fora de l’alcaldia, a fora del 
municipi, quan passegem pel carrer i t’atura un 
veí per demanar-te qualsevol cosa o per explicar-te 
alguna problemàtica. És una feina que requereix una 
dedicació molt exclusiva i que moltes vegades va a 
costa de la vida personal, familiar i del temps lliure. 
 
- El poder desgasta? 

El poder desgasta, sí! Físicament i fins i tot en algun 
moment moralment. És molta la responsabilitat que 
tens, és molta gent la que t’està vigilant i també hi 
ha molta gent que espera que cometis algun error. 
Al final, si poses tots els elements sobre la balança 
d’estar governant un poble em quedo amb el balanç 
positiu. 
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