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Regidores i regidors
Secretària de la Corporació
Amigues i amics
Recullo amb honor, satisfacció, serenitat, humilitat i responsabilitat
el doble encàrrec, de la ciutadania i d’aquest Plenari, de continuar
essent el vostre alcalde. De continuar al capdavant del Govern
Municipal i de l’administració local en el que serà el desè mandat
des de la recuperació de la democràcia. De seguir treballant, amb
les eines de la política i la legitimitat de les urnes, a favor del nostre
poble i de la seva gent. Més que la vara d’alcalde, en realitat el que
recullo avui és un encàrrec que em fa sentir privilegiat i afalagat.
Assumeixo aquest nou mandat, el tercer consecutiu, des de
l’agraïment i des del sentit del deure. Des de l’agraïment per la
confiança que una gran majoria de conciutadans han tornat a
dipositar en el nostre projecte, en les nostres persones, i en la
nostra manera de fer i d’entendre la política municipal. El vot,
aquest mecanisme essencial de la democràcia que tant ha costat
d’aconseguir, i que malauradament encara continua fent por a
alguns d’entre nosaltres, és essencialment un dipòsit de confiança.
És cedir la nostra representació a les persones i als projectes amb
qui més confiem. Haver rebut de nou aquesta confiança de forma
majoritària, i haver-ho fet després de vuit anys d’alcaldia, després
de vuit anys on les circumstàncies han fet que governar no hagi
estat una aventura gens fàcil, mereix tot el meu agraïment.
Aquests dies han estat moltíssimes les persones que ens han estat
felicitant pel resultat electoral. Ara, aquí, vull agrair tots aquests
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gestos de complicitat, tots aquests copets a l’esquena metafòrics o
reals. Fan la política més humana i la victòria més dolça.
I assumeixo el nou mandat també des del sentit del deure perquè
sóc conscient que aquesta confiança no és un xec en blanc, sinó
que cal renovar-la cada dia, amb cada acció, amb cada projecte fet
realitat i amb cada gest de compromís, d’esforç i de treball. I perquè
sóc conscient, també, que la confiança es perd quan les coses no
es fan ben fetes, quan les formes no són les adequades, o per tot
alhora. Per tant és el meu deure estar a l’alçada d’aquesta
confiança i renovar-la contínuament. I això, per sí sol, ja és un repte
enorme.
De fet, els dies i els mesos que vindran seran temps de reptes.
Haurem de seguir plantant cara a una crisi que no volem que ens
deixi, com a epíleg, una societat menys cohesionada i més injusta,
sense prou oportunitats i amb esvorancs que una part de la societat
no pugui mai remuntar. Haurem de treballar de valent per seguir
millorant el nostre poble des de tots els àmbits i convertir-lo en
referent de poble cohesionat, emprenedor, actiu, just i amb una
identitat marcada. Volem seguir el camí que hem traçat amb pas
ferm, mirada llarga i molta companyia. I, si tenim la majoria
democràtica que ho avali a les urnes, farem tot el que calgui –tot el
que calgui- per, també des del nostre Ajuntament, contribuir a fer
del nostre país un estat independent, lliure, just i avançat. Cap
coacció ens farà enrere. El que podem guanyar és infinitament més
gran que el que haurem d’arriscar. I ho farem pels que ens han
precedit en l’anhel de llibertat i no l’han pogut veure acomplert; i
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pels qui, després de nosaltres, podran gaudir dels fruits d’un país
nou que nosaltres haurem fet néixer de les urnes.
Amb el Ple d’avui, comencem una nova etapa d’aquest Ajuntament.
De nosaltres, de tots 17 regidors i regidores, de totes les 6 forces
polítiques que hem obtingut representació, depèn que aquesta sigui
una etapa fructífera per al nostre poble. Els que governarem hi
tindrem més responsabilitat que els que no governareu, però tots
haurem de treballar perquè la legítima discrepància no es
converteixi mai en un espectacle grotesc que afebleixi encara més
la política i la imatge dels que la fem. Venim d’una campanya
electoral on alguns han cregut que, per arreplegar vots, s’hi valia tot.
Les urnes, és a dir la gent, han acabat posant tothom al seu lloc.
Espero que tots vinguem aquí amb la lliçó apresa. No s’hi val tot, i
no serveix de res pensar que s’hi val tot.
Vull donar la benvinguda a tots els regidors del nou Consistori,
especialment als que avui us estreneu en el vostre càrrec. Vull
desitjar-vos molts encerts i molta sort. I vull dir-vos que nosaltres
serem un govern de majoria i alhora un govern de mà estesa.
Estendrem la mà a qui vulgui treballar pel poble des de la bona
voluntat. Serem un govern que anirà per feina sense descuidar que
en política, per fer feina, cal sumar. Serem un govern que es fa seu
els valors del govern que ens ha precedit: esforç, perseverança,
humilitat

i

proximitat.

Reivindicarem

els

encerts

tant

com

reconeixerem els errors. Procurarem ser a tot arreu i al costat de la
gent, com sempre.
I als companys de grup municipal us vull demanar que no perdem
mai la il·lusió per allò que estem fent. Ens ho passarem bé, però per
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experiència sabem que també passarem per moments complicats i
fins i tot durs. Res no ens ha de fer perdre la il·lusió que ens fa, per
la victòria més justa, tenir l’oportunitat de treballar pel poble que
estimem. Quan s’acabi la il·lusió s’haurà esgotat el nostre projecte. I
les dues coses volem que encara durin molt.
Acabo. Començava parlant d’agraïments. Però em deixava el més
important per al final. L’agraïment més important és a la meva
família. A cada presa de possessió en som un de més. Els agraeixo
a la meva dona i a les meves filles la paciència i el fet de ser,
d’alguna manera, víctimes involuntàries de la meva vocació. Només
espero que les meves filles, més endavant, quan els expliqui perquè
que quan eren petites el papa sovint no era a casa, entenguin que
tot plegat va ser per deixar-los un poble millor i un país lliure.
Moltes gràcies.
Caldes de Montbui, 13 de juny de 2015

