
 

Sr. Alcalde, regidors i regidores, amics i amigues. 

 

Manlleu té molts reptes per endavant. A Junts x Catalunya Manlleu, hem concorregut aquestes 
eleccions amb molta il·lusió i amb esperit positiu. Som un equip renovat, fresc, transversal i 
plural, i sobretot amb moltes ganes de treballar per Manlleu.  

Volem compartir amb vosaltres els nostres valors: 

L’escolta activa i proximitat:  

Governança oberta i prestigi institucional: 

Igualtat 

Seguretat i civisme 

Aconseguir una ciutat d’oportunitats  

Consens 

Compromís nacional  

 

La nostra llista, tancada el divendres Sant, l’han unit aquests valors. L’equip va ser fet en molt 
poc temps i amb molta intensitat. Som persones que ens coneixíem poc però que compartíem 
molt, tant com la idea d’un Manlleu millor i diferent. La nostra llista no es ni exconvergent ni 
postconvergent, ni de dretes ni d’esquerres, som gent plural, però per davant de tot 
manlleuenques i manlleuencs. Com bé va dir l’escriptor i compatriota, Joan Fuster, “Si tu no fas 
política, algú la farà per tú, i probablement en contra teva”. Aquesta dita la volem transmetre 
al poble, als veïns, la importància de que la ciutadania de forma independent s’impliqui a les 
institucions. La forma de fer política de fa uns anys cap aquí ha canviat, i el procés ho ha 
accentuat. Tant a nivell local com nacional cal unir esforços, i en aquest cas l’objectiu que ens 
ha d’unir és el nostre poble. Des d’aqui fem una crida a la resta de forces polítiques 
catalanistes del consistori a unir esforços per tirar endavant el municipi, sense hipocresies ni 
barreres. 

 

Seguint aquesta línia hem apostat per un pacte de govern amb Esquerra, basat en 4 pilars. 
L’estabilitat, la responsabilitat, la confiança i la capacitat de transformació. Les 5 àrees que el 
nostre equip treballarà, no seran illes de gestió. Caldrà una gestió transversal, cooperació 
sense complexes ni orientacions partidistes.  

 

En darrer lloc ens agradaria agrair la confiança dipositada en nosaltres als 1696 veïns i veïnes. 
Estem igualment agraïts a tots els conciutadans que altrament en aquesta ocasió no hem 
sapigut convèncer, aquest equip també és el vostre. DESPERTAREM MANLLEU! 

VISCA MANLLEU! VISCA CATALUNYA! 


