Sr. alcalde,
Sres. regidores i Srs. regidors,
amigues i amics.
Sr. alcalde,
en primer lloc rebi la meva felicitació personal i la del grup municipal de CiU per la
seva investidura d’avui i per la seva victòria electoral.
En segon lloc, m’han de permetre que expressi dos profunds sentiments: el d’emoció i
el d’agraïment. Avui és el primer dia que quatre regidors del nostre grup formem part
del consistori de la nostra ciutat. Una ciutat on hem nascut i viscut, la ciutat dels nostres
fills i de les nostres filles, la nostra ciutat, la ciutat que estimem fins al moll de l’os. No
els estranyi, doncs, que sentim una forta emoció en aquests moments, en especial jo,
que tinc l’honor de parlar en nom de tots ells, en la meva primera intervenció al Ple.
Parlo en nom d’ells, però igualment de tot l’equip: no som només cinc, som molts, som
un gran equip, heterogeni, però ben conjuntat, i nucleat a CiU; som un bon equip unit
per l’objectiu il·lusionador de treballar, i treballar, i treballar amb intel·ligència i
eficàcia per la nostra ciutat i per no deixar escapar cap oportunitat per Manlleu.
Apliquem aquell proverbi xinès que diu: “si camines sol, aniràs molt ràpid; si camines
acompanyat, arribaràs lluny”. Sí, som molts que ens hem proposat arribar lluny pel bé
de tot Manlleu.
I agraïment.
Agraïment als més de 1.500 manlleuencs que ens varen votar i ens van convertir en la
segona força política del consistori, que van confiar en nosaltres, en el nostre programa,
en les nostres sigles, en les nostres persones. A tots ells, gràcies, moltes gràcies. Que
sàpiguen que els tenim i els tindrem presents. Que sàpiguen que no els fallarem. Que
serem lleials a la seva confiança.
Permetin també un agraïment més íntim per a les nostres famílies, que ens han donat tot
el suport, que ens han fet costat sempre, que creuen i confien en nosaltres perquè ens
coneixen. Uns familiars que jo vull personalitzar en aquest moment en la meva dona i
les meves filles. Quan penso en el Manlleu del futur, penso en el seu Manlleu més que
en el meu, penso en el Manlleu de les meves filles i de les manlleuenques i manlleuencs
de la seva edat. Aquest pensament ens motiva.
En tercer lloc volem expressar la nostra decepció. Decepció amb el nou alcalde, amb ell
i el seu partit. Decepció múltiple. Perquè ens temem que ni ell ni ERC no han entès la
lliçó electoral. No han entès la pèrdua de vots i de regidors. No han entès que els vuit
anys de govern d’ERC han deixat la nostra ciutat debilitada, afeblida econòmicament,
mancada d’estructures bàsiques, faltada de serveis essencials. I ens preocupa constatar
que tampoc no entenen la situació actual del país, que exigeix altura de mires, una visió
de complicitat per al futur immediat, un afany permanent, no de confrontació, sinó de
col·laboració pel bé de Manlleu, pel bé de Catalunya.

Ens preocupa, com a manlleuencs i catalans, que, pel que es veu, vostès volen seguir
governant igual que abans, igual de malament que abans. Temem que no han comprès
l’avís dels manlleuencs, que reclamen canvis a la política municipal, en el model de
gestió, en l’eficiència dels resultats, en la proximitat als ciutadans.
El nostre grup, el segon més votat, va oferir-se per a un govern conjunt. Va oferir-se de
bona fe, amb voluntat de ser útils a Manlleu, als nostres votants i a tota la gent de
Manlleu. Per fer possible, plegats, els canvis, les reformes, les millores, que requereix el
Manlleu del segle XXI, el Manlleu que necessiten els nostres fills, que tots necessitem
ara mateix, començant per una renovació del model de gestió municipal.
Hem de dir ben clarament que vàrem proposar al Sr. alcalde treballar amb decisió en
diverses àrees, en especial la de promoció econòmica.
Per què? Perquè Manlleu ja no és la principal ciutat industrial de la comarca, però sí que
és la que pateix l’atur més alt d’Osona.
En aquest sentit va aparèixer un fet molt negatiu, que, tanmateix, va justificar encara
més la nostra proposta: i és que immediatament després de les eleccions una important
empresa va anunciar l’acomiadament de 140 treballadors. No és culpa de l’Ajuntament,
ni del nou alcalde, però és un símptoma de la feblesa econòmica de Manlleu després
dels vuit anys d’una ERC molt poc eficaç.
CiU va oferir-se a ajudar. CiU, per exemple, va aportar el projecte d’Immersia, un
projecte que abasta diversos àmbits: des del món del coneixement científic i universitari
(inexistent a Manlleu) fins al creixement econòmic, des de la creació de llocs de treball
a la formació, des de la indústria a la promoció del comerç, del turisme i de l’oci. Però
el Sr. alcalde el va refusar. Vostè, Sr. alcalde, va menystenir la nostra oferta de
col·laboració en tots els àmbits. La va refusar. Ens sembla que per sectarisme.
No cal dir que la seva actitud és legítima, legítima però equivocada. I Manlleu ho
pagarà quatre anys més. Vostè ha preferit, de moment, la petita crossa de Mes,
respectable, però petita; respectable i respectada del tot per nosaltres, però insuficient.
I es guarda per després del 27-S el pacte amagat amb el PSC. La crossa oculta.
Per a vostès, per a ERC, un pacte públic avui amb el PSC és un pacte vergonyant. Avui,
abans del 27-S. I per tant, ara com ara, ha de ser un pacte invisible. Ho ha de ser, perquè
ERC corre el perill de cedir més vots a la CUP i a CiU.
Això sí que ho han entès: que ERC ha perdut la majoria absoluta -lògic, atesa la seva
manera de governar-, que el consistori s’ha fraccionat en un pluripartidisme més
representatiu del pensar dels manlleuencs, i que ERC continua sota el perill de perdre
més vots. Però creuen que a partir del 28 ja no caldrà dissimular l’aliança amb el PSC,
la seva crossa gran.
I què passarà a continuació? Que tornarem a la ineficàcia del govern tripartit
d’esquerres, com el tristament famós “tricicle” de l’any 1995.
Per tant, Sr. alcalde, ja comprèn que la nostra decepció amb vostè és múltiple. Ho és per
haver rebutjat la nostra col·laboració, que té tot el dret a refusar. Ho és perquè
mantindrà la política econòmica que ha estat perjudicant Manlleu. Ho és perquè no
veiem que ERC, ni sola ni amb crosses, ni en tricicle ni sense, sigui capaç de posar
remei a la falta dels serveis i de les infraestructures imprescindibles per a Manlleu. Ho
és perquè perjudica el present i limita el futur dels manlleuencs. Ho és també perquè
subordina les necessitats generals dels manlleuencs i dels catalans als interessos de
partit d’ERC, als interessos electorals d’ERC.

Que quedi clar: abans que una poderosa aliança CiU/ERC o ERC/CiU pel 27-S, vostè,
Sr. alcalde, i el seu partit han preferit les conveniències electorals d’ERC.
Que quedi clar: ERC encara segueix entenent la política com una ocupació de llocs de
poder, com una repartidora de cadires des d’on manar o des d’on influir o des d’on
cobrar, en lloc d’un servei als ciutadans.
Sr. alcalde, Sres. regidores i srs. regidors, amigues i amics de Manlleu, CiU vol
col·laborar amb els altres grups per un present i un futur millor per a la nostra ciutat, per
als nostres fills. Però ho vol fer des de paràmetres nous, sobre bases de canvi, sense
repetir els errors d’ERC ni d’aquells partits d’esquerres que s’ajunten per ocupar
càrrecs.
Per tant, si es prioritzen de debò el benestar dels manlleuencs i el progrés econòmic de
la nostra ciutat, la formació, la creació de llocs de treball, l’ajuda als necessitats i la
independència del nostre país, i es practica un nou model de gestió municipal més eficaç
i acostat als ciutadans, nosaltres serem al costat del govern, però sinó és així ens tindran
al davant des de l’oposició més severa, des de la denúncia més contundent. Sempre de
manera respectuosa, però amb rotunditat, amb rigor, amb responsabilitat.
Intentarem evitar que Manlleu perdi quatre anys més.
Sr. alcalde, he començat felicitant-lo, i ara hi torno, però amb un matís important: sàpiga
rectificar, deixi el sectarisme de partit, pensi en el benestar dels manlleuencs.
Acabo. Acabo reiterant el nostre compromís amb la ciutat de Manlleu, amb tota la gent,
i confirmant la plena lleialtat als manlleuencs que ens van votar: no els fallarem, al
contrari.
Sres i srs., moltes gràcies per la seva atenció.

