ANNEX A L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY
DE 2007:
Atès que és l’última vegada que es reuneix l’actual consistori, el Sr. Alcalde cedeix la
paraula a cada un dels i de les portaveus, per tal que s’adrecin als assistents:
Sra. Concepció Parareda i Cunill, portaveu d’Independents per Torelló: Avui
és l’últim ple dels dos anys que he estat aquí i voldria aprofitar aquest moment per dir
que, per mi, que no sóc filla de Torelló, ha estat un plaer estar en aquest consistori.
Que des de la meva modesta posició he intentat treballar amb honestedat i esperit per
al nostre poble.
Agrair als que m’han ajudat durant aquesta etapa; demanar disculpes per les errades
que hagi pogut fer i quasi bé ben segur que ens trobarem treballant per altres entitats i
amb l’ajuntament.
Moltes gràcies.
Sr. Jordi Casals i Prat, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Acord Municipal: donar les gràcies, també, als tècnics, perquè a més de les
comissions informatives, quan se’ls ha demanat alguna informació sempre han complert
i sempre han estat disposats a explicar, i més d’una vegada les coses, si no les
enteníem.
També recordant que hi ha hagut debats més moguts que d’altres, però que sempre hi
ha hagut un tracte humà molt correcte i en aquests quatre anys en què m’he estrenat a
l’ajuntament, m’emporto un bon record a nivell humà d’aquest mandat.
Sra. Montse Ayats i Coromina, portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds,
Ciutadans del Ges: Nosaltres ja a l’últim ple ja vàrem fer una intervenció; agraïm la
possibilitat d’haver pogut treballar per a Torelló en aquests quatre anys –en el cas d’en
Lluís una mica menys-. Ens sembla que ha estat una experiència positiva i ens
continuareu trobant, treballant per a Torelló en aquest pròxim mandat, amb l’única
diferència que en lloc de ser dos, en el nostre grup serem un, però continuarem
treballant per a Torelló, que en definitiva, qui més qui menys, és el que hem anat fent
durant aquests quatre anys.
Sra. Cristina Sala i Donado, portaveu de Convergència i Unió: Jo també
voldria donar les gràcies als tècnics, perquè mai hem tingut un no per resposta, de cap
àrea de l’ajuntament, sinó que al contrari, l’ajuda que sempre hem necessitat.
Donar gràcies també als companys regidors; demanar disculpes pels errors que
haguem comès –que segur que n’hem comès molts-, en qualsevol cas, però, no hi ha
hagut mai ànim de fer les coses malament ni d’ofendre ningú a nivell personal, sinó
senzillament, el que ens sembla que hi havia d’haver en el ple d’un ajuntament que era
l’exposició d’idees diferents.

Acomiadar-me i donar les gràcies, especialment als regidors que no repetiran i agrair el
tracte cordial que hem tingut aquests quatre anys.
Sra. Flora Vilalta i Sospedra, portaveu del Partit dels Socialistes de
Catalunya, Progrés Municipal: Nosaltres també, des del meu grup, volem agrair la
feina que han fet els tècnics i les tècniques durant aquests quatre anys; sense ells
segurament molts dels projectes que s’han tirat endavant no haguessin pogut ser.
Agrair també a tots els companys que hem tingut de consistori, el tracte cordial amb
què hem desenvolupat les nostres tasques durant aquests quatre anys; evidentment
que a vegades, potser hem comès algun error, o potser d’alguna manera no hem sabut
estar a l’alçada del que se’ns demanava entre els companys regidors; si ha estat així,
demanem disculpes, però també agrair-vos que amb la vostra oposició i amb la vostra
feina a l’ajuntament i a les comissions, a la junta de Govern i també als plens, ens heu
ajudat a tirar endavant tots aquests projectes durant aquests quatre anys.
Als que plegueu, realment us volem acomiadar d’una manera especial, però segur que
seguirem veient-nos per Torelló –no podria ser de cap més manera- i als que continuïn
al Consistori, ja ens anirem veient.
Gràcies.
Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde en funcions: Jo només vull agrair a totes les
regidores i a tots els regidors; segur que amb alguns ens seguirem veient a l’ajuntament
i amb altres no; tant als que ens tornarem a veure, com als que no, els agraeixo les
seves aportacions, crítiques, suggeriments i, evidentment, sempre penso que qualsevol
aportació és positiva, sigui en sentit positiu de la paraula, com negatiu: se n’aprèn de
tot, també s’aprenen formes, maneres, es coneix la gent i penso que l’objectiu últim és
el que aquí s’ha comentat: treballar per al nostre municipi, treballar per a Torelló, i
s’estigui governant o s’estigui a l’oposició, estic absolutament convençut que ha estat
sempre el referent de totes les regidores i regidors de l’ajuntament. Per tant, gràcies a
totes i a tots i donaríem per acabat aquest Ple curt, absent de polèmica... no tots han
estat així, ni tots seguiran essent així, suposo i, per tant, gràcies a tothom!

