
Molt bon dia i moltes gràcies. Començaré aquest discurs de la mateixa forma que ho 
vaig fer fa 4 anys, agraint la confiança dels manlleuencs i manlleuenques que ens van 
fer suport a les passades eleccions municipals, així com als ciutadans i ciutadanes que 
van optar per altres formacions polítiques. Votar és un dret profundament democràtic, 
l’expressió de la sobirania popular és un dels pilars fonamentals de qualsevol 
democràcia. I ens complau que la participació en els darrers comicis hagi estat més alta 
que en anteriors eleccions municipals. Insisteixo, votar és democràcia. Votar mai pot 
ser considerat un delicte. 

Gràcies també als companys i companyes d’aquest consistori que m’heu fet confiança 
per tornar a ser escollit alcalde d’aquesta ciutat que tant estimo i que tant 
m’apassiona; Manlleu. Haig de dir que el repte és igual de majúscul que quan el vaig 
entomar per primera vegada. La il·lusió segueix intacta, l’energia, renovada, i la 
voluntat de servei públic, inalterable. 

Haig de confessar que estem satisfets amb la feina feta i el resultat de les urnes crec 
sincerament que avala la nostra gestió al capdavant de la ciutat. Ho vaig augurar en el 
discurs de presa de possessió del mandat passat; venien un anys complexos, amb uns 
reptes enormes i decisius. Amb els nostres encerts, i evidentment, amb els nostre 
errors, hem anat traçant amb determinació el camí de la transformació, de la millora 
constant, de la llibertat anhelada. Hem estat valents, i quan ha calgut, hem entomat el 
risc pel bé de la ciutat i també del país. Vull agrair en aquest punt a tots els membres 
de l’equip de govern sortint que han estat al meu costat i que han desenvolupat una 
gran tasca. Amb senzillesa, sense vanitat, amb fortitud i entusiasme, i amb el desig 
inequívoc de construir un Manlleu millor. Un reconeixement especial a aquells que per 
motius diversos han optat per no estar al capdavant d’aquest projecte. També un 
agraïment i una felicitació majúscula a tots els treballadors i treballadores d’aquesta 
institució, que amb el seu talent, predisposició i vocació de servei col·lectiu i públic han 
estat fonamentals i imprescindibles per a assolir molts dels objectius que ens havíem 
plantejat. Tindrem la sort de tornar-nos a sentir acompanyats de tots vosaltres i de la 
vostra professionalitat en aquest mandat que avui mateix s’enceta. 

Un mandat que aixeca el vol en un escenari diferent del de fa 4 anys. 14 dels 21 
regidors i regidores d’aquest consistori formaran part d’aquesta nau. Una nau que 
s’enlaira carregada de combustible i amb la disposició d’assolir tots els objectius, 
reptes i horitzons que hem traçat en el mapa de la direcció conjunta. Un govern fort, 
ampli, preparat i extraordinàriament il·lusionat i optimista. Un govern que estic 
convençut que farà una gran feina i que treballarà, sobretot, per les persones, per una 
major igualtat, cohesió i benestar. Per una ciutat socialment més justa, més culta, i a 
ser possible, més feliç. Per una ciutat que culmini els seus reptes d’ordenació 
urbanística, de creixement industrial, de millora dels equipaments, del dinamisme 
econòmic, formatiu, social, cultural, esportiu, associatiu i personal. Per una ciutat 



orgullosa de ser com és, però amb voluntat de ser millor. Estic convençut que amb els 
companys i companyes de JxC formarem un bon equip, cohesionat i treballador. 
L’acord tindrà un impacte positiu per la ciutat i per aquest motiu estem satisfets 
d’haver apropat les nostres posicions i d’haver trobat un bon punt d’equilibri per 
construir el govern que ha de liderar Manlleu en els propers anys. 

Per a tots els reptes que tenim esperem comptar també amb la major part de la resta 
de regidors i regidores d’aquest consistori. Liderar i compartir. Perquè la política no es 
teixeix únicament, i per sort, a l’ajuntament. L’empenta, la vitalitat, el trajecte 
essencial que segueix una ciutat es produeix sobretot per l’engranatge de la multitud 
d’actors que hi participen. Ciutadania, a través d’uns mecanismes participatius cada 
vegada més consolidats i diversos, entitats, associacions, clubs, comerços, indústries, 
escoles, instituts, i un llarg etcètera. Des d’avui mateix estenem la mà al diàleg 
constructiu, a la recerca de punts de trobada, d’entesa, de col·laboració i de 
complicitat. A tots ens impulsa un mateix objectiu últim, una passió compartida: fer de 
Manlleu una ciutat millor.  Discreparem quan calgui, però trobem-nos també sempre 
que calgui. Com diuen els Txarango: 

Quan tot s’enlaira, 

Toco els somnis de puntetes, 

Junts podem arribar més lluny. 

Un llarg viatge, 

Il·lusions dins les maletes 

Junts podem arribar més lluny. 

No podria acabar aquest discurs sense un record emotiu per a aquells homes i dones 
valents, dignes i compromesos que avui viuen la constitució dels ajuntaments dels 
nostre país envoltats del silenci dolorós i injust de les seves cel·les. Virgina Wolf deia: 
No hi ha barreres, pany, ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment. 
Des d’aquest consistori farem honor a la seva causa, a la nostra causa. Perquè no hi ha 
cap causa, ni cap somni, més noble, més legítim i més poderós que el de la llibertat. 
Seguirem treballant i seguirem lluitant per la justícia i per la República, per una causa 
que no va contra ningú, sinó que va a favor de tothom. Per aquesta raó, vull legir-vos 
un petit fragment d’una obra mestra d’un escriptor espanyol extraordinari, Miguel de 
Cervantes. La llegiré en la llengua que va ser escrita, que és una llengua que també 
estimo: 

La libertad, Sancho, es uno de los mas preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la 
libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. 



Persistirem, no en tingueu cap dubte, lluitarem i guanyarem. Com diu l’Oriol, som fruit 
de moltes derrotes, però som la llavor de totes les victòries. 

Gràcies a tots els que m’heu fet costat en aquest camí, costerós, però tanmateix 
apassionant. Gràcies a tot l’equip d’ERC Manlleu, un equip excepcional, humil i 
compromès. És un honor i un privilegi tenir-vos al meu costat. Gràcies a tots els amics 
del meu entorn més proper, pel vostre suport incessant, pels vostres consells i per la 
comprensió infinita. Gràcies a la família i gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes 
d’aquest ciutat tan especial i tan diversa per fer-me l’honor de representar-vos. Ho 
intentaré fer, com fins ara, amb ímpetu, amb humilitat i amb orgull. I com acostumo a 
dir, en moments importants i feliços de la vida, les absències són tan importants com 
les presències. Gràcies a tots de tot cor. Visca Manlleu i Visca Catalunya Lliure! 


