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Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Esquerra Republicana de Catalunya Junts per Torelló - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Esquerra Republicana de Catalunya Junts per Torelló - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Esquerra Republicana de Catalunya Junts per Torelló - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Bé. Començarem l'acte; benvinguda a tothom.
Després de les passades eleccions del dia 24 de maig, avui que és el 13 de juny es fa la
constitució dels ajuntaments del mandat 2015-2019 i l'elecció del nou alcalde.
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Primer de tot cal dir que hi ha disposició de tots els regidors; l'acta d'arqueig, l'inventari
municipal a data del 12 de juny i que tots els regidors han efectuat les declaracions
patrimonials i d'interessos i, per tant, es pot procedir a començar amb el plenari municipal.
Primer de tot cal fer la constitució de la mesa d'edat, que està constituïda pels regidors de
menor i de major edat; el regidor de major edat és el Sr. Joan Carmona López i el regidor
de menor edat és el Sr. Francesc Manrique Aumatell mi qui presidirà la mesa d'edat serà
el de major edat, que, com s'ha dit, és el Sr. Joan Carmona.
Sr. JOAN CARMONA:
Bon dia a tothom. En aquest moment, declaro oberta la sessió.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Tot seguit el que farem és agafar els DNI de tots els regidors per fer l'acreditació de la
seva personalitat i farem la confrontació amb les credencials que ens han portat des de la
Junta Electoral de Vic. Començarem a cridar tots els regidors; hi haurà una funcionària
que els agafarà el DNI, per evitar que s'hagin d'aixecar, des de la llista més votada.
Començarem per Convergència i Unió:
 El Sr. Santi Vivet i Soler;
 El Sr. Manel Romans i Sànchez
 El Sr. Albert Portús i Noguera
 La Sra. Núria Güell i Rovira
 La Sra. Tàmen Francolí i Casas
 La Sra. Concepció Villena i Aceituno
 El Sr. Jordi Rosell i Plajats.
Ara seguirem amb els regidors del grup Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per
Torelló, Acord Municipal:
 El Sr. Jordi Casals i Prat
 El Sr. Lluís Sabatés i Padrós
 El Sr. Xavier Lozano i Victori
Ara farem el partit de la Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu-Som Poble:
 El Sr. Francesc Manrique Aumatell
 La Sra. Elena Crespi Asensio
 El Sr. Lluís Toneu Panicot.
Del grup d'Entesa dels Independents d'Osona-Fem Torelló:
 El Sr. David Forcada Rifà
 El Sr. Marc Fontserè Candell
Del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
 El Sr. Joan Carmona López
 El Sr. Francesc Rivera García
Assisteixen tots els membres electes i, per tant, hi ha el quòrum suficient per procedir a
constituir el plenari municipal.

Sr. JOAN CARMONA:
Ara procedirem a demanar als regidors si els afecta cap causa d'incompatibilitat prevista
en la legislació vigent.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
No n'hi ha cap.
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Ara procedirem a fer el jurament o promesa d'acatament a la constitució, que haurem de
llegir un per un, també a tots els regidors; anirem també anomenant un per un, des de la
llista de més a menys votada; farem el jurament; us aixequeu drets i feu el jurament o
promesa d'acatament a la constitució.
En primer lloc, el grup de Convergència i Unió:
Sr. Santi Vivet i Soler: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Santi Vivet: Per imperatiu legal, ho prometo.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Manel Romans i Sànchez: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Manel Romans: Ho prometo per imperatiu legal.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Albert Portús i Noguera: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?

Sr. Albert Portús: Ho prometo per imperatiu legal.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sra. Núria Güell i Rovira: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sra. Núria Güell: Ho prometo per imperatiu legal.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sra. Tàmen Francolí Casas: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sra. Tàmen Francolí: Ho prometo per imperatiu legal.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sra. Conce Villena Aceituno: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sra. Conce Villena: Ho prometo per imperatiu legal.
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Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Jordi Rosell Plajats: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Jordi Rosell: Ho prometo per imperatiu legal.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Ara el Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya-Junta per Torelló-Acord Municipal:
Sr. Jordi Casals i Prat: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Jordi Casals: per imperatiu legal prometo i per expressió democràtica a la voluntat
ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l'autodeterminació al nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions l'Estat català independent.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Lluís Sabatés i Padrós: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Lluís Sabatés: per imperatiu legal prometo i per expressió democràtica a la voluntat
ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l'autodeterminació al nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions l'Estat català independent.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Xavier Lozano i Victori: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Xavier Lozano: Ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica a la
voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del
govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació al nostre poble i proclamar juntament amb totes
les nostres institucions l'Estat català independent.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Els regidors de la candidatura Unitat Popular-Poble Actiu-som poble:
Sr. Francesc Manrique Aumatell: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb
lleialtat a la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de
Catalunya?
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Sr. Francesc Manrique: Si, ho prometo per imperatiu legal i treballar per Torelló
emmarcat en el territori nacional dels Països Catalans, per la justícia social i l'alliberament
nacional.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sra. Elena Crespi Asensio: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sra. Elena Crespi: Ho prometo per imperatiu legal i amb plena fidelitat al poble de
Torelló.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Lluís Toneu i Panicot: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Lluís Toneu: Si. Ho prometo per imperatiu legal amb el compromís de treballar per la
justícia social als Països Catalans, la Vall del Ges i Torelló.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
El grup dels regidors d'Entesa dels Independents d'Osona-Fem Torelló:
Sr. David Forcada i Rifà: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. David Forcada: Ho prometo per imperatiu legal.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Marc Fontserè Candell: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Marc Fontserè: Si. Ho prometo per imperatiu legal.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Els regidors del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés:
Sr. Francesc Rivera García: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Francesc Rivera: Si, ho prometo.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Sr. Joan Carmona López: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a
la llei i respectar i fer respectar la constitució i l'estatut d'autonomia de Catalunya?
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Sr. Joan Carmona: Si, ho prometo.

Sr. JOAN CARMONA:
En aquest moment declaro constituït l'Ajuntament de Torelló.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Una vegada constituït l'Ajuntament, s'ha de procedir a l'elecció de l'alcalde i d'acord amb
les previsions de l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la votació
es farà en una urna amb vot secret i serà proclamat alcalde el regidor que obtingui la
majoria absoluta, que en el cas de Torelló són 9 vots. Si ningú obtingués la majoria
absoluta, aquests 9 vots, seria proclamat alcalde el candidat de la llista més votada.
Tot seguit, el president demanarà quins són els partits que presenten candidatura.

Sr. JOAN CARMONA:
Sr. Jaume Vivet i Soler: el vostre grup presenta candidatura?
Sr. Jaume Vivet: Si, presentem candidatura.

Sr. JOAN CARMONA:
Sr. David Forcada Rifà: el vostre grup presenta candidatura?
Sr. David Forcada: No, no presentem candidatura.

Sr. JOAN CARMONA:
Sr. Jordi Casals i Prat: el vostre grup presenta candidatura?
Sr. Jordi Casals: Si, nosaltres presentem candidatura.

Sr. JOAN CARMONA:
Sr. Francesc Manrique Aumatell: el vostre grup presenta candidatura?
Sr. Francesc Manrique: No, no presentem candidatura.

Sr. JOAN CARMONA:
El nostre grup tampoc presenta candidatura.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Per tant, es presenten les candidatures del Grup de Convergència i Unió i Esquerra
Republicana de Catalunya-Junts per Torelló-Acord Municipal.
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Tot seguit procedirem a la votació. També us anirem cridant i ara si que us demanaríem
que us aixequeu i començarem pel grup de convergència i Unió:








Sr. Santi Vivet i Soler
Sr. Manel Romans i Sànchez
Sr. Albert Portús i Noguera
Sra. Núria Güell Rovira
Sra. Tàmen Francolí Casas
Sra. Conce Villena Aceituno
Sr. Jordi Rosell i Plajats

El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya-Junts per Torelló-Acord Municipal:




Sr. Jordi Casals i Prat
Sr. Lluís Sabatés i Padrós
Sr. Xavier Lozano Victori

El grup de la candidatura Unitat Popular-Poble Actiu-som poble:



Sra. Elena Crespi Asensio
Sr. Lluís Toneu Panicot

El grup entesa dels Independents d'Osona-Fem Torelló:



Sr. David Forcada Rifà
Sr. Marc Fontserè Candell

El Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés:


Sr. Francesc Rivera García

I ara procediran a votar els membres de la mesa d'edat; el de menor edat:


Sr. Francesc Manrique Aumatell

I el de major edat:


Sr. Joan Carmona López.

Es procedeix a l'escrutini, amb el següent resultat:




Sr. Jaume Vivet i Soler: 9 vots
Sr. Jordi Casals i Prat: 3 vots
Vots en blanc: 5 vots.

Sr. JOAN CARMONA:
Vista la votació, proclamo nou alcalde de Torelló, per majoria absoluta, el Sr. Jaume
Vivet.
Sr. Jaume Vivet: Accepteu el càrrec d'alcalde de Torelló?
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Sr. Jaume Vivet: Si, accepto el càrrec d'alcalde de Torelló.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Ara procedirem a fer el jurament del càrrec d'alcalde: Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec com alcalde de
l'Ajuntament de Torelló, amb lleialtat a la llei i respectar i fer respectar la constitució i
l'estatut d'autonomia de Catalunya?
Sr. Jaume Vivet: Per imperatiu legal, ho prometo.

Sr. JOAN CARMONA:
Sr. Santi Vivet, podeu prendre possessió del seu lloc. (Li fa entrega del bastó de
comandament i es procedeix al canvi de cadires.
Sr. JAUME VIVET:
Acte seguit, procediré a donar la paraula als diferents portaveus dels grups, perquè
puguin explicar el sentit del seu vot i, en tot cas, puguin fer el seu discurs.
Sr. FRANCESC JOSEP RIVERA:
El passat 24 de maig, les ciutadanes i ciutadans de Torelló, van decidir el futur govern
municipal per a aquests propers quatre anys. Entenem que amb certa claredat i a
distància d'altres forces polítiques, han decidit que l'equip encapçalat per en Santi Vivet,
ha de ser el referent de la política municipal del nostre poble. Esperem, doncs, que
aquest encàrrec disposi també del contingut i programa necessari per fer realitat les
necessitats del nostre poble i de les seves persones. El compromís dels socialistes de
Torelló pel govern local i el municipalisme, passa per tres eixos principals: el manteniment
de la cartera de serveis públics de l'estat del benestar, com a compromís nostre amb la
ciutadania i una manera de lluitar contra la desigualtat. La prioritat per la creació
d'ocupació i l'impuls del bon govern amb més participació, més transparència i més
eficiència i un compromís ètic per millorar la democràcia local.
Aquests seran els tres eixos que el nostre grup municipal treballarem i farem propostes i
aportacions durant aquesta legislatura.
Pel que fa al manteniment de la cartera de serveis públics de l'estat del benestar, cal tenir
en compte que malgrat el context de la crisi econòmica, que ha obligat a desenvolupar
polítiques d'austeritat al conjunt de les administracions públiques, des dels ajuntaments
cal conjugar les restriccions de la situació econòmica amb l'atenció a aquelles persones
amb més necessitats. Sense entrar en detalls, voldríem aportar sis punts importants per
treballar i que són: l'Ajuntament han de ser el primer suport a les persones afectades per
la crisi; el servei del benestar per a tothom, per una plena igualtat entre dones i homes.
L'educació, motor d'equació, ciutadania i oportunitats. La importància de la cultura des del
territori i seguretat, convivència i espai públic.
Pel que fa a la prioritat a la creació d'ocupació, cal treballar per reactivar l'economia local i
impulsar la creació de més i millors oportunitats d'ocupació en col·laboració, concertació i
formació. En aquesta prioritat voldríem aportar un seguit de punts bàsics i que són: més
coneixement, formació, creativitat i innovació per generar més i millors activitats
econòmiques. Facilitar les oportunitats per modernitzar les activitats econòmiques
actuals. Crear ocupació per evitar la fractura social. Promoure la formació de les
persones en el nostre territori. Reforçar d'una vegada els serveis locals d'ocupació.
Incrementar el suporta l'emprenedoria i a les activitats econòmiques del nostre municipi.
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Impulsar noves iniciatives d'economia social solidària. Treballar per la societat del
coneixement i per a la qualitat i la competitivitat del comerç de proximitat els serveis de
lleure i temps lliure i el consum.
Pel que fa a l'impuls per al bon govern, cal treballar per més participació, més
transparència i més eficàcia i també per un compromís ètic per millorar la democràcia
local. Entenem que el bon govern té com a objectiu principal la millora de la qualitat
democràtica i el progrés social. En aquesta prioritat apostem per tres punts, que són:
1. Que la democràcia local sigui més participativa, per un bon govern
2. Transparència i noves tecnologies, instruments per un bon govern i per un
ajuntament adaptat a una societat en canvi
3. I que tots els regidors i regidores hem de prendre un compromís ètic per un bon
govern local.
Durant els propers quatre anys, el nostre grup presentarà propostes per impulsar els tres
compromisos exposats: serveis públics de l'estat del benestar, propostes de la creació
d'ocupació i també pel bon govern municipal. Intentarem fer-ho amb la majoria dels grups
representats al consistori; també escoltarem les propostes dels altres grups representats i
si cal, hi donarem també suport si així ho considerem.
Demanarem que l'equip de govern les assumeixi, les doti de contingut i les executi, amb
l'únic objectiu de facilitar una millora a les persones del nostre municipi.
Per acabar, voldríem agrair la participació de les persones en l'elecció dels seus
representants municipals, i en especial als nostres votants, pel suport que ens han donat i
que novament han permès que puguem estar representats en el nostre municipi.
Gràcies.
Sr. DAVID FORCADA:
Hola, bon dia.
Fem Torelló ens hem presentat a aquestes eleccions municipals, sumant un grup
heterogènic de torellonencs i torellonenques. Aprofito ara per agrair el seu suport i la feina
feta.
Ens hem implicat en aquest projecte per dos motius bàsics: el primer, l'objectiu, per
l'estima del nostre poble i per les ganes de poder ajudar i contribuir a un Torelló de
progrés cohesionat, orgullós i just socialment. I el segon motiu és la fórmula; i la fórmula
ha estat fer-ho com un grup totalment sobirà en les nostres decisions sense
dependències. La nostra única raó de ser és aprofitar l'oportunitat que ens ofereix la
democràcia per fer política municipal i proposar, defensar i, en la mesura que puguem,
materialitzar les nostres propostes.
Comparant el resultat d'aquestes eleccions amb les del 2011, s'ha ampliat la diferència
entre el partit més votat i el segon i qui està més a prop de la majoria absoluta i ha
reforçat la seva posició i, per tant, hem votat en Santi Vivet, a qui felicitem; i ho fem amb
aquest convenciment, amb la nostra lògica de raonament i sense que això signifiqui cap
condicionant de futur. No podem passar per alt, però, que aquesta millora en regidors ha
estat per molt pocs vots i a part dels 1.900 votants de Convergència i Unió, n'hi ha
gairebé 3.300 que han donat suport a llistes d'esquerres amb representació en aquest
consistori. Esperem que Convergència i Unió tingui en compte aquest fet i teixeixi les
complicitats necessàries per sumar els màxims suports en les seves decisions; un govern
de 7 regidors és feble i necessitarà aquestes complicitats.
Tal i com vam manifestar a la campanya electoral, la nostra intenció al presentar-nos era
d'incidir, ja sigui des de l'equip de govern, o fer una oposició en clau positiva, constructiva
i crítica; no ens tanquem a cap opció i estem oberts a arribar a acords amb qualsevol dels
grups representats. El nostre únic objectiu és poder tirar endavant el màxim de punts del
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nostre programa i amb aquest objectiu valorarem i escollirem lliurement el que
considerem que és millor per a Torelló.
Moltes gràcies.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Hola.
Primer de tot, des la CUP Torelló-Som poble, voldríem donar les gràcies al 895 votants i a
la quarantena de persones implicades directament en aquest projecte; tots vosaltres heu
fet que això sigui possible i que avui nosaltres siguem aquí. Era el primer cop que ens
presentàvem i ja hem entrat amb molta força. Per tot això, treballarem molt per estar a
l'alçada de la confiança que heu dipositat en nosaltres.
Volem treballar per aportar maneres de fer diferents: participatives i transparents, basantnos sobretot en l'eix social; volem estar al costat de les persones i garantir el seu
benestar; creiem que el benestar de les persones és un dret bàsic que tothom ha de tenir
garantit. Avui, el grup de la CUP Torelló-som poble ens hem abstingut: vam mantenir una
reunió amb el grup de Convergència i Unió que va servir per constatar que provenim de
cultures polítiques molt diferents i que, per tant, tenim dos projectes polítics diferents; tot i
així, sempre hem dit que a l'hora de pactes ens basaríem en el nostre programa polític.
Per tot això, i com ja ha dit la CUP més d'una vegada aquests últims anys, estem
disposats a fer una oposició constructiva i a tenir la mà estesa per col·laborar i cooperar
en els punts programàtics en què coincidim i en temes en què puguem tenir posicions
pròximes, però a l'altre braç, també tindrem el puny tancat per fer oposició i front a les
mesures que creguem injustes, com per exemple, qualsevulla mesura que no signifiqui
municipalitzar el servei de gestió de l'aigua.
Amb tot això, considerem aquest govern legítim, ja que ha guanyat amb 7 regidors, quan
la segona i la tercera forces més votades, n'hem tingut tres cadascuna, però tot i així
volem recordar que a dia d'avui, en aquest Ajuntament hi ha una majoria tant de regidors
com de vots de partits que ens diem d'esquerres; per tot això, apel·lem a la unitat amb
aquests partits per treballar conjuntament i teixir afinitats per aprovar mesures que
reforcin l'eix social del nostre Ajuntament; a més, fem una crida a la resta de partits
d'esquerres, per no tancar cap pacte de govern amb CiU i així obligar-los a la negociació
constant; estem convençuts que podrem aconseguir aplicar més polítiques d'esquerres al
poble des d'aquest escenari polític, que no pas amb un pacte estable, en què l'únic partit
dels que ens anomenem d'esquerres els faci de crosa durant tota la legislatura.
També volem recordar que la política és molt canviant i que si que és cert que avui en dia
el govern de convergència i Unió té set regidors, però també volem recordar que el
govern està conformat per dos partits i un alcalde que és d'Unió i que en declaracions al
setmanari Torelló, ha dit que votarà si a la consulta que demà fa el seu partit, una
consulta que és una altra mostra de com creuen ells en la participació: molt poc clara i
molt poc senzilla; una consulta en què si guanya aquest si que votarà el nostre alcalde,
es començarà a esquerdar aquesta federació a nivell nacional i, per tant, caldrà estar
atents amb el que passi els pròxims anys a Torelló amb els dos partits que avui
conformen l'equip de govern. A més, aquest si ens preocupa: aquesta és una legislatura
clau per a la independència del nostre país; estarem al costat de les institucions per fer
els passos necessaris per aconseguir-la i també empenyerem per desobeir les lleis
injustes espanyoles que intenten impedir que assolim la plena llibertat. És hora de ser
valents i deixar les pors a casa; hem de sobrepassar la legalitat vigent i sentències que
dicten tribunals que ara mateix no tenen cap credibilitat. Exemples com el passat 9-N en
què milions de persones van desobeir i van anar a votar en una consulta que ara han
declarat institucional i s'ha demostrat que encara no ha passat res; el cas més recent de
les estelades als balcons dels ajuntaments en què molts pobles, a diferència de Torelló,
no es van despenjar i tampoc els ha passat res a aquests pobles. Per tot això, fem una
crida a desobeir les lleis espanyoles, ja que quan la tirania és llei, la revolució és ordre i
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més, si es fa amb el suport de la societat civil, una societat civil una vegada més
imprescindible per a la història del nostre país. Nosaltres ens sentim representats per la
societat civil i per això intentarem ser la seva veu i no només l'ANC com en aquest tema,
si no també d'elegir per un habitatge digne, la manera grogui per una educació pública de
qualitat; la feina imprescindible de les PAS i també de moviments socials locals com el
col·lectiu "perquè no ens fotin el tren" i les seves reivindicacions per millorar el transport
públic i en especial la línia 3 de rodalies. Hem de treballar i pressionar, perquè des de la
Generalitat i l'Estat s'inverteixi en millorar-la, ja que no té cap sentit abocar milions d'euros
en AVEs quan tenim les línies més utilitzades en una situació precària.
Per tot això, i per acabar, volem recordar que volem ser la veu del carrer a l'ajuntament;
els últims anys hi ha hagut una gran distància entre les institucions i la gent; només cal
mirar l'assistència mitjana a aquests plens municipals aquests últims anys, o fins i tot la
participació aquestes últimes eleccions municipals; per nosaltres, la institució només és
una eina més de la nostra lluita. No volem caure en l'error que han comès en els últims
anys la resta de partits al condicionar la seva activitat a la dels plens. Per tot això,
aquesta legislatura, sobretot ens trobareu al carrer; esteu tots convidats a acostar-vos i
participar de les nostres assemblees; necessitem la implicació directa de la ciutadania per
canviar el sistema de vida en què vivim. Per aquest motiu, hem creat aquest projecte, que
per sobre de tot és un projecte col·lectiu i així ho demostrarem. Durant la campanya vam
dir: "Fem-ho" i ja ho hem començat a fer i estem segurs que amb l'ajuda de tots vosaltres
ho farem.
Moltes gràcies.

Sr. JORDI CASALS:
Avui comença un nou mandat a Torelló. Constituïm un ple municipal resultant de les
darreres eleccions municipals. Com tothom ja sap, el nostre grup ha viscut aquest resultat
amb una sensació agredolça, ja que hem aconseguit els millors resultats d'Esquerra
Republicana a Torelló des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, esdevenint
per primera vegada la segona força política al consistori i superant el miler de vots. Ara
bé, aquests resultats positius s'han vist ensombrits pel fet que per quatre vots, ens hem
quedat a les portes d'aconseguir un quart regidor; aquest quart regidor d'Esquerra
Republicana Junts per Torelló, hauria canviat substancialment l'escenari polític de Torelló
els propers quatre anys.
Més enllà dels resultats propis, des del nostre grup analitzem els resultats com una
valoració positiva de la ciutadania a l'acció de govern de Convergència i Unió i Esquerra
Republicana Junts per Torelló en el darrer mandat, ja que nosaltres hem sumat més de
250 vots i convergència i Unió més de 100; això en un mandat marcat pels efectes de la
crisi econòmica i econòmicament socialment parlant i també en les finances de
l'ajuntament.
Els resultats també ens mostren que l'extrema dreta xenòfoba ha estat escombrada per
l'electoral del nostre municipi. Des de la institució, hem lluitat per plantar cara a
plataforma per Catalunya, desmuntant amb arguments les seves mentides i les seves
provocacions, bloquejant qualsevol tipus d'acord amb ells, quan s'hi va estar temptat
puntualment i per això ens van insultar, uns insults tan ensucrats com "emperador, Àngel
caigut, cast o gran manipulador", uns insults que han estat un gran honor rebre'ls. També
hem lluitat contra els piròmans socials de Plataforma per Catalunya trepitjant carrer i
desmuntant les seves mentides. Sabem i estem orgullosos que sigui així, que no és mèrit
només nostre, que hi ha hagut un gran consens social per aïllar els que han atiat l'odi i el
conflicte, intentant trencar la convivència per interessos electorals i entre tots hem
aconseguit que ara puguem dir, que tal com van entrar de cop i volta amb tres regidors en
les darreres eleccions, ara els hem expulsat també de cop i volta de les institucions amb
els vots, amb la democràcia.
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Vam iniciar el passat mandat amb la ciutadania clamant "tots som de casa" davant de
l'Ajuntament. Avui ho podem dir tots els grups municipals del ple. No vull oblidar-me de
recordar que també ha desaparegut del consistori la representació d'un partit històric a
Torelló: Iniciativa per Catalunya Verds, present a l'Ajuntament ja des dels inicis com a
PSUC; a vegades ens hem entès i a vegades no, però des d'Esquerra Republicana i
Junts per Torelló ens sap greu que Torelló no pugui comptar en el ple amb una formació
que sempre ha treballat pel bé del municipi i que serveixin aquestes paraules com a
reconeixement de la tasca feta per Iniciativa per Catalunya-Verds.
D'aquestes eleccions també en podem treure la conclusió que els vots de partits que van
signar els acords de l'assemblea nacional de Catalunya superen abastament els que no.
Torelló, doncs, ha votat majoritàriament independència. Esperem que el camí engegat en
l'àmbit nacional en el passat mandat tingui continuïtat, oblidant per sempre el mandat
sociovergent d'una ressaltada tabio nacional, amb el seu punt de zenit quan l'equip de
govern del PSC i de convergència i Unió van negar-se a donar suport a les consultes del
13-D. Des del nostre grup, però, ens fan patir les paraules a la premsa del que serà
l'alcalde el proper mandat, Santi Vivet, afirmant que donaria suport a la proposta de
Duran i Lleida a la consulta interna d'Unió que faran demà, un dia després de la
constitució de tots els ajuntaments; demà, Torelló serà present en la votació a través del
seu alcalde i ens preocupa que Torelló es posicionarà sota l'ombra de Duran i Lleida.
Des d'Esquerra Republicana i Junts per Torelló, i segur que no ho farem sols, treballarem
i estarem amatents perquè es compleixin els acords de l'assemblea Nacional que quatre
dels cinc grups municipals presents al consistori van signar i que qui estigui al govern, si
els ha signat, els respecti i no només això, si no que també treballarem per continuar amb
un tarannà inclusiu per incorporar al procés el màxim de persones possible.
En quant al risc social, la conclusió és que els vots a partits d'esquerres han superat en
escreix a la proposta de dreta: hi ha hagut 3.400 vots a opcions d'esquerres, per 1.905 a
favor de la dreta i aquests nombres s'han traduït en una majoria de regidors d'esquerres,
amb 10, enfront dels de la dreta amb 7. Torelló és un poble que ha votat esquerres, però
està clar que l'Ajuntament no el liderarà cap partit d'esquerres, malgrat que numèricament
era possible, plantejar una alternativa de progrés, des d'Esquerra Republicana i Junts per
Torelló, com a formació d'esquerres més votada, no hem plantejat un acord d'aquestes
característiques a les altres formacions. Per a nosaltres, la diferència de regidors entre el
primer i el segon partit és excessiva, ni tant sols per explorar a dia d'avui una alternativa
d'aquest tipus, que seria ben legítima.
Esquerra Republicana i Junts per Torelló, hem decidit com s'ha vist, presentar
candidatura a la investidura per l'alcaldia; érem conscients que no teníem opcions de ser
els més votats, però ho hem fet per tres raons: la primera, és, perquè ens vam presentar
com a alternativa a Convergència i Unió per aconseguir l'alcaldia; no ho hem aconseguit,
però hem de respectar el més d'un miler de ciutadans que ens han votat per ser
alternativa, des de l'esquerra i des de l'independentisme; sabíem que era agosarat davant
un escenari amb l'esquerra dividida en cinc partits i sols un de conservador i un d'extrema
dreta, però creiem que la feina feta a l'Ajuntament i la nostra proposta política ens situava
en aquest paper i avui, en aquest ple, s'ha vist plasmat en escons el que es va plasmar
en les eleccions; no ho hem aconseguit, però hem iniciat un camí que no hem volgut
abandonar en aquesta votació, si no que mostrem la voluntat de persistir en liderar un
govern d'esquerres a Torelló i aquesta és la segona raó: la de mostrar que la nostra
aposta ferma per ser l'alternativa per aconseguir l'alcaldia des d'una perspectiva
d'esquerra, s'ha iniciat i no ha acabat; la nostra candidatura en aquest ple és la
demostració d'aquesta voluntat de fer camí per aconseguir el nostre objectiu. Una última
raó, és, perquè el partit més votat –convergència i Unió- no ha mostrat cap interès en què
el nostre grup amb qui ha governat aquest mandat i que va votar a favor de Santi Vivet fa
quatre anys, sense cap acord de govern –ans al contrari- per tal que pogués iniciar el
mandat amb la màxima fortalesa possible. A vegades, la política peca de curterminista i a
vegades, de memòria curta. Convergència i Unió sols ha volgut tenir una trobada
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protocol·lària, sense contingut, sense fer-nos conèixer què volen fer i com ho volen fer,
més enllà que no es veuen governant amb els seus set regidors i prou. Entenem, doncs,
que no hi ha cap tipus d'interès ni en obtenir una abstenció del nostre grup, així que
nosaltres tampoc ni ens l'hem plantejat. Així, tot fa pensar que restarem a l'oposició
aquest mandat on el govern estarà liderat per la convergència i Unió Santi Vivet i Manel
romans. No tenim cap problema en assolir aquest rol; ho farem des de la responsabilitat i
la fermesa en els nostres principis polítics i el nostre programa. Com ho hem fet en els
altres mandats enfront la majoria absoluta del PSC de Miquel Franch o la sociovergència i
treballarem per no dividir més l'esquerra en el nostre poble, intentant construir ponts de
diàleg, col·laboració i confiança amb els partits que vulguin en un futur construir una
alternativa de progrés a Torelló, des de la pluralitat. Treballarem tant com la força dels
electors que ens han donat, perquè es mantinguin com a mínim els avenços en les àrees
que vam aportar en el darrer mandat: comerç i turisme, educació, seguretat, ciutadania
activa, infraestructures en joventut, habitatge i medi ambient i que es puguin portar a
terme diferents projectes que han quedat al tinter, com ara la sala polivalent i a la
consulta sobre els usos del camp de futbol del barri de Montserrat.
Treballarem per aprofundir en la transparència, perquè no es facin passo enrere en la
participació, si no endavant; perquè es tinguin en compte tots els barris i perquè es
mantinguin els serveis municipals. Treballarem, perquè es puguin redefinir les polítiques
d'ocupació i les de serveis socials amb una visió integral de la població a l'hora d'activar
polítiques socials i d'ocupació. I també treballarem, perquè no torni l'atavió en temes
nacionals com passava no fa gaire temps, protagonitzada per regidors i alcalde del partit
que segur que governarà, i dels partits que sembla que estan interessats en entrar al
govern.
Com deia l'amic Joan: justícia social i llibertat nacional, els dos fars indestriables del
nostre camí a fer a través de la política.
Gràcies.

Sr. MANEL ROMANS:
Moltes gràcies alcalde; regidores, regidors; senyores i senyors. Per segona vegada
consecutiva, el grup de convergència i Unió hem estat la força més votada al nostre
poble. Voldríem agrair i dir a tots els ciutadans de Torelló que ens han donat la seva
confiança, que no els decebrem i a les persones que no ens han votat, que les
escoltarem i que si les propostes que ens fan han de servir per fer un Torelló millor i són
factibles, no dubtarem a integrar-les i realitzar-les. Aquesta darrera legislatura ha estat
plena de canvis a l'Ajuntament de Torelló, alguns imposats per l'estat espanyol a través
d'unes lleis que ens han fet acomplir sense escoltar la nostra veu i que han significat un
control extrem de la gestió municipal. D'altra banda, també des del govern municipal, hem
fet que es notés el tarannà del nostre partit. Hem escoltat, hem dialogat i hem consensuat
cadascú a la seva regidoria, amb les seves entitats, les accions que hem dut a terme
aquest mandat; i a tall d'exemple, voldria posar en valor la feina feta per la nostra regidora
d'esports, la Conce Villena, solucionant algunes divergències entre els clubs i
l'Ajuntament i recolzant-los en les seves activitats; a la regidora de benestar social, la
Tàmen Francolí, per la relació que ha tingut amb les entitats socials de poble i per buscar
solucions per a les persones que necessitaven el nostre ajut. Per la Nuri Güell, pels
equilibris que ha hagut de fer moltes vegades, perquè les activitats que duien a terme les
seves activitats, produïssin les mínimes molèsties possibles als ciutadans dels llocs on es
feien. Al nostre regidor d'hisenda, l'Albert Portús, per la bona feina que ha fet en uns
moments tan difícils econòmicament i que ha aconseguit aquests últims anys quadrar els
números municipals sense fer cap augment en els impostos. També des de la regidoria
de promoció econòmica, la qual ostento, hem donat tot el suport possible a les persones
que estan a l'atur, formant-les i ajudant-les a trobar una feina digna i també hem creat el
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servei d'empresa que fins aquest mandat no existia, i ajudant els emprenedors a poder
dur a terme els seus projectes.
Volem aquests propers quatre anys seguir amb el nostre tarannà i poder ajudar i
col·laborar amb totes les entitats, empreses i amb tots els ciutadans del nostre poble, i
per això, comptem amb el nostre alcalde i amb el seu bon fer per dur-ho a terme; en
Santi, ha demostrat aquesta darrera legislatura que és una persona fiable i fidel als seus
principis i fidel també a la seva paraula. Un bon gestor i una persona que té unes idees
de futur de Torelló, que pel que hem pogut veure ha seduït a molts dels nostres
ciutadans. És per això que el nostre vot ha estat pel nostre candidat, en Santi Vivet.
També voldríem expressar el nostre suport i compromís amb el procés i les eleccions
plebiscitàries, que ens ha demanat que féssim pública l'associació de municipis per la
Independència, i que diu: Per expressió democràtica a la voluntat ciutadana anunciem
que restem a disposició del nou Parlament, del President i del govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions l'Estat català lliure i sobirà.
Des del grup municipal de convergència i Unió volem fer arribar als ciutadans de Torelló,
que tenim vocació de servir el poble, que volem trepitjar el carrer, escoltar la gent,
explicar què podem i què no podem dur a terme i fer a tothom partícip de les decisions
per millorar el present i futur del nostre poble.
Moltes gràcies.
Sr. JAUME VIVET:
Bon dia a tothom,
Deixeu-me començar destacant la importància que el poble pugui triar lliurement els seus
representants i que avui puguem assistir amb plena normalitat democràtica a aquest acte
solemne. En aquest sentit, vull agrair sincerament que 5.645 persones anessin a votar el
24 de maig a les eleccions que ens han portat fins aquí. Però tinc molt present que no
arribaven al 55% de les persones que tenien dret a fer-ho. Per salut democràtica hem de
continuar treballant per augmentar aquesta participació.
Després de donar-hi voltes he cregut oportú que, tal com vaig fer fa quatre anys la millor
manera de començar aquesta intervenció era donant les gràcies. Al llarg d’aquests 4
anys com alcalde, m’he adonat d’una manera més clara que mai, que sense el suport i la
col·laboració de molta gent és del tot impossible dur una vida plena i poder tirar endavant
tant els projectes personals, com col·lectius.
Així doncs, començo: Gràcies primer, a la meva família. Fa quatre anys quan vaig
prendre la decisió de presentar-me com a candidat a l’alcaldia del nostre poble, la meva
família em va mostrar un suport incondicional, tot i que tant ells com jo mateix no sabíem
massa bé que volia dir ser alcalde. Ara, malgrat les hores que no puc passar amb ells,
els maldecaps i la pressió que això suposa, em segueixen recolzant fermament, perquè
saben que l’experiència que estic vivint, les satisfaccions i alegries que em comporta ser
alcalde em motiven i m’omplen molt més que qualsevol problema que pugui sorgir
gestionant el dia a dia de l’Ajuntament i del nostre poble.
Gràcies a les 1.905 persones que han confiat en nosaltres. Gràcies a les persones que
m’han expressat el seu suport. El seu caliu. Amb una mirada. Amb un somriure. Amb una
conversa, o tant sols amb un missatge. Gràcies per aquests estímuls que ens han
omplert de força. Que ens permeten mirar endavant plens d’energia. Gràcies als regidors
i regidores que m’heu acompanyat en el govern de Torelló aquests quatre anys. Els
resultats de les eleccions avalen la feina feta. Vosaltres, heu estat el pal de paller de la
candidatura que hem presentat a les eleccions. Un equip humà excepcional que ha
treballat de valent i del que n’he tret idees, il·lusió, empenta i molt, molt aire fresc. Gràcies
a tots.
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Gràcies a les persones que han encapçalat les diferents candidatures. Sé que no és fàcil
encapçalar una candidatura. Em mereixen un enorme respecte totes les persones que es
posen davant d’un projecte polític, estiguem o no d’acord en la manera de veure Torelló.
Gràcies també, a tots i cadascun dels membres de la Corporació Municipal per dedicar el
vostre temps a la nostra Vila. Tots hem renunciat, i renunciem, a moltes coses per
treballar per Torelló. No són paraules buides, us ho ben asseguro. Potser no les diem
massa sovint però avui, en aquesta sala, en aquest Ple tant especial tinc la necessitat de
defensar la política. ...
També gràcies a totes les persones amb les que he tingut ocasió de compartir conversa
en els darrers anys. Totes elles, sovint des de la crítica, m’han fet aportacions que formen
part imprescindible d’un projecte polític que vol ser profundament plural i que vol trencar
les barreres del partidisme. En democràcia una dels drets més importants dels individus
és el de poder votar, per tant, des d’aquí també gràcies a tots aquells torellonencs i
torellonenques que el passat 24 de maig van exercir el seu dret a vot i amb la seva
participació van fer possible la composició d’aquest Ple. Alhora que també els encoratjo a
participar activament en les properes eleccions al Parlament de Catalunya que seran
convocades, pel 27 de setembre, ja que com a nació ens hi juguem molt més que altres
vegades, aquest cop està en joc el destí del nostre país. Cal tenir present que Catalunya
s’hi juga el “ser o no ser” hamletià.
Per últim, gràcies a totes aquelles persones que durant la legislatura han col·laborat amb
nosaltres, tot i no ser regidors o regidores, em refereixo a amics, companys, membres de
la llista actual i de la de fa quatre anys, tots aquells que ens han ajudat a fer la campanya
electoral, ciutadans del nostre municipi que ens comuniquen el que funciona bé i
malament, associacions i, també als funcionaris i treballadors de l’Ajuntament que en el
fons són les persones que més coneixen el seu funcionament fins al més petit detall.
Sense tots vosaltres el treball dut a terme no hagués estat possible. Per altra banda,
demano disculpes per endavant si m’he descuidat de citar algú.
Si la primera paraula és gràcies, la segona és Responsabilitat.
L’alegria de la nit electoral s’acaba quan -tard-, torno a casa, i recupero el silenci. Guanya
el sentiment de responsabilitat. Un sentiment que sé que m’acompanyarà cada dia en els
propers quatre anys. La responsabilitat de no decebre a la gent que confia en nosaltres.
La responsabilitat de governar el poble en temps difícils alhora que il.lusionants.
La passada legislatura CIU teníem 6 regidors, aquestes eleccions n’hem aconseguit 7.
Això, tant per mi com pel meu equip vol dir que no ens podem quedar mirant el mèlic pels
bons resultats obtinguts sinó ben bé el contrari. Per nosaltres, el fet de tenir més regidors
comporta exigir-nos un grau més de responsabilitat, d’eficàcia i d’eficiència encara més
grans, perquè vol dir que moltes persones han confiat i confien en nosaltres. Hem de ser
conscients de la importància del diàleg amb les altres forces polítiques del consistori, però
també amb tothom que faci falta perquè tal com diu la dita “quatre ulls hi veuen més que
dos” i, a vegades, la solució surt del lloc més inesperat.
La forma de ser de les persones del nostre grup fa que sempre estiguem presents en
qualsevol cosa que passi al poble, una de les nostres característiques principals és que
sempre hi som. Sigui en actes socials, esportius, educatius, culturals, solidaris, és igual,
de qualsevol tipus, sempre hi som i això fa que coneguem el poble i la seva gent, les
seves necessitats i que d’aquí n’hem sabut treure un conjunt de propostes que han
conformat el nostre programa electoral. La feina del nostre grup, molt nombrós i amb
una empenta i una il·lusió per treballar per Torelló que no té límits, creiem que es veu
reflectida al nostre programa que és el pla de treball pels propers quatre anys. Som un
grup viu, fort i amb ganes de continuar treballant per Torelló.
Cal insistir en l’esforç de construir una administració més lleugera, més àgil, més
moderna, més propera a la ciutadania. Cal ajustar la despesa, amb prioritats clares.
Despesa social i manteniment de ciutat. Defensant els drets socials que ens han costat
tant d’assolir.
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Però no és avui el dia per explicar les bases del programa d’actuació municipal. Un
programa d’actuació municipal que farem com sempre amb rigor i amb transparència.
Que voldrem compartir amb els ciutadans i les ciutadanes. Tal com ja heu vist, el nostre
és un programa agosarat però, factible, i que no fem volar coloms o proposem somnis
irrealitzables lluny de la realitat quotidiana del nostre poble. L’experiència de govern fa
que tinguem clar fins on podem arribar, què és possible i què podem assegurar que farem
o intentarem fer. Ens trobem en moments complicats, les administracions que ens hauran
d’ajudar a dur terme els projectes més importants tenen problemes econòmics i, per tant,
serà més difícil que ho puguin fer com fins ara. Així doncs, veureu que no plantegem un
munt d’inversions a realitzar i, a aquestes estaran sempre en funció de les disponibilitats
econòmiques i financeres i de les ajudes i subvencions que puguem aconseguir.
Som un govern amb una prioritat: Torelló. Però sobretot un govern dialogant, capaç de
parlar i d’escoltar. De compartir anhels i neguits amb els ciutadans i les ciutadanes.
Capaç de convertir els somnis col·lectius en realitats. Un govern que faci de la proximitat
el seu valor essencial. Hem aprés que la proximitat és la millor manera d’identificar els
problemes. La millor manera d’apropar-nos a les solucions.
Centrem-nos en no perdre el futur dels nostres joves en les cues de les oficines
d’ocupació, en cuidar que la nostra gent gran pugui viure dignament i pugui continuar
desenvolupant les seves capacitats. En no perdre els drets de les dones, en cuidar les
famílies com a institució social. En no donar mai l’esquena aquelles persones que s’ho
passen malament.
Proximitat, sentiment, transparència, racionalitat, participació, compromís, integració,
claredat, honestedat, són adjectius que han de guiar el nostre dia a dia, toca governar per
tots i totes lluny de sectarismes i favoritismes, posant el bé comú per davant de qualsevol
altre interès i escoltant i respectant les idees i maneres diferents d’entendre Torelló.
Ens estimem Torelló, i és aquest sentiment el que fa que vulguem el millor pel nostre
poble i, per tant, el millor per a tots els seus veïns. Hem vist evolucionar un poble que
s’han anat fent al llarg d’anys amb l’esforç de molta gent. Actualment, el principal repte
que tenim és deixar enrere d’una vegada la crisi que ens ha tocat viure. Cal prioritzar molt
el que cal fer per sobre del que es vulgui fer. Les persones grans han de tenir el respecte,
els equipaments i l’atenció que es mereixen. Cal fomentar que els joves s’impliquin i tirin
endavant projectes propis. Cal augmentar el civisme col·lectiu per millorar i mantenir
entre tots el que, entre tots, gaudim, perquè com bé és diu “ no és més net el poble que
més escombra sinó el que menys embruta”. Cal tenir un projecte seriós, ambiciós i
responsable, compromès amb la realitat i amb les necessitats de tots, un projecte de tots i
per a tots. Perquè no s’ha d’excloure a ningú. Perquè cal mirar pel benestar de tots, grans
i petits. Perquè cal trobar solucions als problemes i no problemes a les solucions. Cal
adequar l’economia municipal a la nova situació financera, sense oblidar, posar especial
atenció als serveis socials, al foment de l’emprenedoria i a la creació de llocs de treball.
Hem de construir a partir del que tenim.
Perquè política És, per mi diàleg, proximitat, pedagogia, escoltar, entendre, aprendre. És
essencial per poder avançar. No ho sé fer d’una altra manera. No ho vull fer d’una altra
manera. Treballaré per ser l’alcalde de tots, dels que ens han votat, dels que han votat a
altres opcions, dels que no han anat a votar i de tots aquells que no poden votar. Perquè
Torelló és patrimoni de tothom. Perquè la nostra vila la fem cada dia tots i cadascun de
nosaltres. Vull ser l’Alcalde de tots Al costat de la gent. Al costat de les entitats, de les
associacions.
Aquesta darrera legislatura amb ERC al govern volíem governar molt pel dia a dia i amb
un Torelló ben gestionat. I això s’ha aconseguit. Ara s’obren nous escenaris, l’exercici de
la democràcia no va acabar amb el recompte de vots el diumenge 24 de maig a la nit.
Segueix amb la complicada tasca de confegir els acords per conferir un programa de
govern i, després, conformar el respectiu equip de govern municipal. A partir d'aquí, cal
fer-ho amb la llibertat que proporciona la capacitat de dubtar i, alhora, d'innovar.
Permetin-me que citi a Josep Ramoneda per explicar-me millor: “S’és menys lliure quan
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no se sent la necessitat de buscar, quan es prefereix la comoditat de seguir les pautes
convencionals a l'exercici d’escollir”. Tinc la convicció que, per a garantir estabilitat i un
govern potent a l'altura dels reptes, són fonamentals governs lleials sense afanys de
protagonisme pensant en el bé comú. L’objectiu de construir una societat més justa, més
lliure, més solidaria; tindrem temps de parlar-ne.
Però avui és un dia especial. Un dia solemne. Un dia per les paraules. Per als
compromisos. I jo acabo el discurs. He barrejat paraules. He parlat de futur, de rigor, de
dedicació, de responsabilitat, de política, de compromís, d’amor, de la família, de bons
companys, de persones que s’ho estan passant malament, d’aturats, de joves, d’ambició,
de solidaritat, d’igualtat. Us confesso, que assumeixo aquestes paraules com un
compromís davant de tots vosaltres, davant de tot Torelló. Perquè rés més il·lusionador
que servir amb senzillesa i honestedat a les persones que estimo.
Us ho dic amb emoció: gràcies per deixar-me ser el vostre alcalde.
Visca Torelló - Visca Catalunya Lliure!!

A continuació el Sr. Alcalde procedeix a entregar el pin d'or institucional als regidors i
regidores que no el tenen:
 Sr. Joan Carmona
 Sr. Francesc Josep Rivera
 Sra. Elena Crespi
 Sr. Francesc Manrique
 Sr. Jordi Rosell.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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