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Benvolguts ciutadans i ciutadanes de Manlleu, i benvolguts companys i companyes
d’aquest consistori que avui queda formalment constituït.
En primer lloc, donar les gràcies a tots aquells electors que ens vau fer confiança a les
passades eleccions del 24 de maig, així com tots aquells ciutadans i ciutadanes que vau
optar per altres formacions polítiques. Entre tots els representants escollits que estem
aquí a la sala de plens, tenim el deure i la responsabilitat de construir Manlleu, i ho
farem des de la consciència ferma de servei públic, amb l’objectiu inequívoc de
millorar la nostra ciutat i el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes que hi conviuen.
Voldria agrair també als companys i companyes que m’han fet confiança per ser
escollit l’alcalde de Manlleu. Per mi, es tracta d’un repte i una responsabilitat
majúscules. Sens dubte, la més gran responsabilitat i el repte més important de la
meva vida, i el que em fa més il·lusió. Vaig néixer a Manlleu i Manlleu ha estat la ciutat
de la meva vida, la ciutat on em sento arrelat i la ciutat que governa el meu cor.
Espero també que amb el pas del temps, pugui anar teixint la confiança d’aquells altres
companys i companyes del consistori. Encetem un mandat amb un equip del qual
n’estic molt orgullós i crec sincerament que farà una gran feina per Manlleu. Persones
capaces, amb expertesa, amb compromís, amb motivació per treballar per Manlleu.
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Construir i treballar, aquests són els dos grans conceptes que formen part de la nostra
manera de ser, del nostre ADN. Els dos grans motors que ens han portat aquí.
Construir i treballar amb un compromís per Manlleu absolut; amb humilitat, amb
honestedat, amb senzillesa, amb generositat, amb coratge i determinació. Construir i
treballar amb vocació pública, de servei col·lectiu, que sens dubte és l’autèntic poder
de la política.
Iniciem un camí amb voluntat de sumar, de teixir complicitats, acords i aliances
futures. La societat ens reclama canvis, noves formes més transversals i més
participatives de fer política. I , per aquest motiu, cal que dialoguem més que mai, que
escoltem més que mai, que treballem tots junts per donar resposta a aquestes noves
demandes socials. Tothom s’ha de poder sentir partícip de la política municipal i els
representants escollits lliurement i democràticament pel poble, hem de garantir
aquestes eines de participació i multiplicar-les, si cal.
Comença un nou mandat en el qual Manlleu i el nostre país tenen grans reptes; uns
reptes històrics i engrescadors. Per aquest motiu, caldrà posar-nos d’acord i consolidar
vies d’entesa. Així mateix, també caldran grans dosis d’innovació, d’adaptació i
d’atreviment. I és que és millor lamentar-te d’allò que has fet, que lamentar-te d’allò
que mai t’has atrevit a fer. Haurem de ser doncs, molt atrevits i tenaços, per construir
un Manlleu millor i per construir una Catalunya lliure. Com diu Alan Kay, les coses
simples haurien de ser simples, i les coses complexes, haurien de ser possibles.
Estem en un moment de canvis profunds, alhora que vivim en una societat que es
transforma acceleradament. Quan pensem que tenim les respostes, de sobte, ens
canvien les preguntes. I és per això que haurem d’estar permanentment preparats per

fer front a aquests canvis constants i haurem de trobar les respostes a totes les noves
preguntes que es vagin plantejant. Aquests propers quatre anys haurem de treballar
molt i haurem de treballar molt bé. Esperem estar a l’alçada de les expectatives dels
ciutadans i les ciutadanes. I per fer-ho, comptem amb els 21 regidors i regidores
d’aquest ajuntament, que són persones capacitades i il·lusionades, no en tinc cap
dubte. I comptem també amb la resta de manlleuencs i manlleuenques, amb la
col·laboració i la tasca de les entitats, associacions, veïnals, socials, culturals,
esportives, que fan que la nostra ciutat avanci i porten el nom de Manlleu arreu on
van. Comptem també amb la col·laboració i la gran professionalitat de tot el personal
que treballa en aquest Ajuntament, que fan una gran tasca.
He comentat que Manlleu té projectes i reptes importants, però el més important de
tot és el dia a dia, estant al costat de les persones -sobretot aquelles amb majors
dificultats-, també aquelles petites transformacions, actuacions i acompanyaments que
milloren el benestar col·lectiu de les persones. A vegades es pretén fer grans coses,
pensant que allà hi ha tot el que necessitem, però la felicitat sovint rau en aquelles
coses més petites, aquelles petites millores que acaben convertint-se en coses
majúscules. Aquest, doncs, també és el nostre petit, però gran compromís.
Estem convençuts que Manlleu seguirà avançant, que anirem construint una ciutat
millor per viure-hi, més justa, més cohesionada, més igualitària, més emprenedora i
més orgullosa de sí mateixa. I el nostre país, Catalunya, amb l’empenta, el compromís i
la força dels ajuntaments, també seguirà avançant pel camí que ens ha de menar a la
llibertat, al nou estat que volem, al nou estat que de ben segur serem. Com deia Alex
Salmond, ex primer ministre escocès, la independència és l’estat natural de la gent. No

ser independent és l’excepció. Una nació és el desig de molts de portar a terme
projectes en comú. En aquest sentit, deixeu-me recordar un fragment d’una cançó que
m’agrada molt:
Més lluny, sempre aneu més lluny,
Més lluny de l’avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
Torneu a començar els nous passos.
Més lluny, sempre molt més lluny,
Més lluny del demà que ara s’acosta.
I quan creieu que arribeu,
Sapigueu trobar noves sendes.
Anem més lluny, doncs, més lluny com a ciutat i més lluny com a país.
Per acabar, voldria donar les gràcies a tots els regidors i regidores sortints, i també a
l’alcalde, l’amic Pere Prat. Gràcies per tota la feina que heu fet al llarg dels darrers
anys, una feina que ha contribuït a millorar i a transformar Manlleu.
Avui és un dia molt emotiu a títol personal, també. Convertir-me en l’alcalde d’aquest
Manlleu que tant estimo representa un orgull i una satisfacció immenses. Manlleu i les
seves persones esdevé encara més la meva gran prioritat vital i dedicaré tots els meus
esforços i l’humil talent que pugui tenir, a intentar ser un bon alcalde al servei de les
persones. Hi haurà errors, no en dubteu pas, però també espero que hi hagi encerts i

per això compto amb tots vosaltres per fer-los possibles. Aportarem tots plegats la
nostra energia i el nostre compromís en benefici de la ciutat i en benefici també de la
felicitat col·lectiva. Volem un Manlleu orgullós, feliç i lliure, perquè aquests conceptes
caminen entrellaçats, i l’un no és possible sense l’altre. I treballarem molt, perquè per
construir cal treballar, escoltar, pensar, dialogar, debatre, dubtar i reflexionar, per
finalment aplicar. Ja ho deia Goethe, no n’hi ha prou amb saber, també s’ha d’aplicar.
No és suficient voler, també s’ha de fer.
Gràcies de debò, a tots aquells que m’he fet arribar les vostres felicitacions i els vostres
ànims aquests darrers dies. Gràcies a tots els que m’heu acompanyat en aquest
projecte i en aquest somni, i que a partir d’avui agafarem el timó del vaixell per
encetar la ruta de transformació i millora de la nostra ciutat. Gràcies als companys i
amics que he fet aquí a l’Ajuntament durant aquests 4 anys. Amics de diferents colors
polítics, amb els quals hem anar construint complicitats i fins i tot amistat. Així es
governa millor i s’engendren millors polítiques per la ciutat, des de la pluralitat i la
diversitat d’idees i de visions, des de la suma constructiva. Gràcies alcalde Pere Prat
per l’experiència que m’has sabut transmetre i per tot el que he après al teu costat, al
costat d’una gran persona i d’un gran alcalde. Gràcies als amics que sempre m’han fet
costat i que, tot i que no tinc gaire temps per cultivar i gaudir de les amistats del meu
cercle i el meu entorn més proper, seguireu de ben segur estant al meu costat. Gràcies
als meus amics de l’Alguer -una altra ciutat que em té el cor robat- que avui estan
pendents d’aquest ple d’investidura. Gràcies a la meva família, al pare, la germana, els
nebots, els tiets i cosins, per ser-hi sempre.

Acostumo a dir que en els moments importants de la vida, les absències són tan
importants com les presències. Avui el meu record més fervent és per aquelles
persones que de ben segur m’haurien acompanyat en aquest acte, però que
malauradament ja no hi són. Aquelles persones que avui se sentirien tan orgulloses i
felices com ho estic jo. Gràcies a tots i a totes.
Visca Manlleu i visca Catalunya lliure!!!
13 de juny del 2015

