Benvolguts companys del Consistori,
Senyores i Senyors.

És difícil expressar en paraules el sentiment que tinc en el moment d’assumir l’Alcaldia
de Torelló. Per un costat, és un sentiment d’agraïment. De profund agraïment a totes
aquelles persones que ho heu fet possible, ja sigui dipositant la confiança en el
projecte polític que represento, ja sigui treballant en equip per donar‐li forma i
continguts. Sóc molt conscient que sense l’esforç, el compromís i la confiança d’uns i
altres, això no hauria estat possible. Gràcies.
Però al costat d’aquest sentiment de gratitud, en tinc un altre de responsabilitat. De
responsabilitat envers tots els homes i dones de Torelló. De responsabilitat envers
aquelles persones que m’heu fet confiança a les urnes, i de responsabilitat envers
aquells convilatans que, de manera molt legítima, el passat 22 de maig van escollir
opcions polítiques diferents de la meva per tal que els representessin al nou
Ajuntament. I de responsabilitat, també, respecte aquelles persones que, desencisa‐
des, han optat pel vot en blanc o per l’abstenció. Entenc –i així ho vull expressar‐ que
em dec a tots ells. A tots els torellonencs i torellonenques als que des d’ara mateix
demano confiança en el nostre poble. Per això els dic que, des d’ara mateix, em
comprometo a ser l’Alcalde de tots.
Sóc conscient que la diversitat política del nou Ajuntament sortit de les urnes del
passat 22 de maig de Torelló m’obligarà a dialogar i a escoltar. També a decidir i a
governar. Aquest es el meu compromís. Aquest és el compromís del Grup Municipal i
del Govern que formarem.
Però també us he de dir que m’agradaria que aquesta oferta de diàleg fos corresposta,
en la mesura del possible, amb l’exercici responsable de la noble feina de l’oposició.
Tant de bo que tots plegats, i jo el primer, siguem capaços d’entendre la diversitat de
parers que han expressat els nostres conciutadans a les urnes. De respectar‐nos i de
sumar, en la mesura del possible, des de les diferències.
Ajudar amb totes les nostres forces a la creació de feina, administrar amb austeritat i
cura els nostres recursos públics i preservar la cohesió social, són i seran els tres pilars
bàsics de la nostra actuació política en la present legislatura.
Sóc perfectament conscient, com sé que ho són tots vostès, de les dificultats que estan
patint moltes famílies, moltes petites i mitjanes empreses i molts dels nostres veïns
com a conseqüència de la crisi econòmica. A tots ells els vull dir que, si bé les eines que
té l’Ajuntament per fer‐hi front són limitades, les posarem totes al servei de la creació
d’oportunitats. Començant per l’austeritat dels comptes públics que administrarem

com ho farien (com, de fet, ja ho estan fent) tantes i tantes famílies i empreses de casa
nostra que s’han vist sacsejades per la crisi. I continuant per posar les coses fàcils als
autònoms, als emprenedors als que creen treball i riquesa. I tot això, sense perdre de
vista els que no poden seguir, als que haurem de dedicar una especial atenció.
Però també els vull dir que crec que tenim motius per a l’esperança. Que crec en
Torelló i la seva gent. També els vull dir que Torelló superarà aquesta crisi com ho farà
Catalunya. A les nostres mans està el poder‐ne sortir amb una administració més àgil,
més propera i més atenta a les necessitats de la nostra Vila. Sortir‐ne amb unes
empreses més fortes i més competitives. Amb un petit comerç més arrelat, i amb un
sector de serveis més dinàmic, si cal. Però no pas a qualsevol preu, ja que, per damunt
de tot, hi ha un valor a protegir i a preservar: el valor de la convivència, el valor de la
cohesió social.
Des d’ara mateix els dic que afrontarem el repte de la convivència des del rigor, amb
transparència i sense perdre mai de vista dues qüestions que em semblen
fonamentals: que quan parlem d’immigració, parlem de persones. I que quan parlem
d’immigració parlem de deures i d’obligacions dels nouvinguts respecte el Torelló que
els acull. Aquí tenim una llengua, uns costums, una manera de fer i de comportar‐nos
al carrer, a l’escola i al poble que s’ha de respectar. Deixin‐me que els digui que a mi no
em trobaran ni al costat de la demagògia fàcil, ni al costat del bonisme simplista: seré
ferm a l’hora d’exigir els deures als nouvinguts respecte el veïnat, l’escola o la feina, i
seré ferm a l’hora de defensar allò que per mi és innegociable: la dignitat de tot ser
humà.
Conscient dels reptes de la legislatura que avui estrenem, voldria acabar expressant la
meva confiança en la nostra Vila i en les moltes associacions de caire cultural, cívic,
esportiu o econòmic que la vertebren i que l’enriqueixen. La meva confiança en els
mestres, en les escoles i les famílies de Torelló. La meva confiança en els autònoms, en
els botiguers, en els petits i mitjans empresaris o en els pagesos de Torelló. La meva
confiança en la gent gran que amb tants esforços i sacrificis ens ha deixat una Vila tan
meravellosa com la que tenim avui i als qui devem tantes i tantes coses. La meva
confiança en els joves que sé que no tenen les coses fàcils i dels que em sento molt
proper. A tots ells, a tots vostès, els dic que em proposo ser un Alcalde proper i
amatent. Un Alcalde que necessita i que vol escoltar l’opinió i el consell de tots,
començant pels diferents Grups Municipals d’aquest nou Ajuntament. Un Alcalde que
no ha nascut ensenyat, sinó que aprendrà l’ofici tot fent‐lo. Un Alcalde, en definitiva,
que aprecia i agraeix l’esforç dels qui l’han precedit i que, com tots ells, servirà amb
noblesa, amb rigor, amb seny i amb il∙lusió la nostra estimada Vila.
Visca Torelló! Visca Catalunya!
Moltes gràcies.

