
Bigues i Riells del Fai. Exemple de convivència i respecte 
 
El proper diumenge 26 de Maig tindrem tots plegats una nova oportunitat per 
escollir els representants i gestors pels propers 4 anys al nostre municipi de 
dos pobles. Triarem, dins d’un ventall d’opcions i propostes, l’equip que tindrà 
la responsabilitat de donar resposta a les necessitats dels ciutadans. 
 
Els darrers 4 anys, ERC/Independents hem tingut la responsabilitat de fer 
possible el nostre programa del 2015. Estem satisfets d’haver-ho fet i de fer 
possible la resolució de moltes situacions que havien quedat pendents en el 
passat i que altres grups no van poder resoldre. 
 
Esquemàticament: 
 

- Tema Pedrera:  ampliació i activitat de la vella. Tema tancat. Estava 
pendent des de les campanyes del 2007, 2011 i 2015. 
 

- Tema IBI:  tema estrella de la campanya del 2011 i que gràcies a la 
regidora Mayte Escobar i la seva gestió econòmica s’ha pogut tancar en 
aquest mandat. 
 

- Tema nou Ajuntament:  el 2011-2015 en Joan Vila va fer un projecte per 
a construir un nou Ajuntament sense escoltar les opinions contràries de 
4 dels 5 grups del plenari. Tema tancat el juny del 2015. 
 

- Tema ocupacions il·legals: tema tancat amb un protocol d’actuació. El 
2015 hi havien 60 llars ocupades de forma il·legal. Avui, al 2019, en 
tenim 14 i 8 en mans de Serveis Socials.  
 

- Tema Habitatge:  tema tancat amb un protocol d’actuació. Des del juny 
del 2015 al maig del 2019 cap veí de Bigues i Riells del Fai ha perdut 
casa seva. Només calia venir a l’Ajuntament i explicar el cas als nostres 
advocats i  tècnics d’habitatge digne. La feina d’en Josep Tripiana ha 
estat impressionant. 
 

Hem donat resposta a la necessitat d’un espai per a les entitats del municipi,  el 
TAP, hem baixat el punt Jove al centre, adequat les pistes esportives, millorat 
l’entorn natural, recuperat patrimoni i rebaixat el deute de l’Ajuntament de 4,5 
milions d’euros a 1 milió. Com podeu veure, en aquest mandat, a part de 
solucionar problemes no tractats per altres governs, hem fet possible complir la 
gran majoria de les nostres propostes. 
 
Els propers 4 anys toca asfaltar, fer voreres i reconduir problemàtiques 
històriques sense carregar la despesa als veïns. Aquest és el nostre 
compromís. 
 
Més que mai necessitem vives totes les associacions, entitats, i col·lectius. 
Volem que l’Ajuntament sigui l’eina perquè puguin dur a terme la seva activitat 
allà on considerin oportú. Aquesta és la tasca d’un Ajuntament, donar suport, 
en tots els sentits, als autèntics motors de la nostra societat: les nostres 



entitats, col·lectius i associacions. Amb aquesta feina que fan, cohesionen el 
municipi i els dos pobles. Darrera d’una queixa a una activitat, obtenim milers 
de beneficis.  Gràcies a tots per fer que Bigues i Riells del Fai sigui més viu que 
mai, gràcies per fer la feina, que molts van destinar només a uns pocs en el 
passat. 
 
Gràcies a totes i tots els treballadors i voluntaris municipals per la feina 
feta.  Aquest 4 anys he vist la implicació de tothom per a resoldre els problemes 
del dia a dia, he vist diferents col·lectius sota la pluja, neu i vent fent la seva 
feina. Moltes vegades han estat criticats, fotografiats i injustament tractats. Per 
sort, la professionalitat, el ser coneixedors de les limitacions legals i, per sobre 
de tot, la implicació, ha fet que tot i ser el mandat de més activitats, actuacions i 
limitacions, la feina cada dia ha sortit.  
 
Us vull traslladar el meu suport incondicional ara i sempre. 
 
Aquest 4 anys, la crispació que molts i moltes han buscat aprofitant la situació 
política del país, per interessos personals o per diferències polítiques, no ha 
tingut resposta ni continuïtat. En aquest 4 anys s’ha fet un pas endavant per 
oblidar l’egoisme del passat i pensar en el futur, això si, sempre amb la 
necessitat de mirar enrere per si torna el llop. 
 
4 anys on la ciutadania ha donat lliçons de democràcia, de convivència i 
respecte per a tots els pensaments. I és que Bigues i Riells del Fai és un 
municipi on la llibertat de pensament està garantida, on cadascú pot penjar 
lliurement la bandera que vulgui a casa seva. Sento tristor davant dels que no 
escolten la ciutadania i continuen buscant la confrontació. Per sort, el municipi i 
els seus ciutadans,  sempre seran al davant per defensar els seus drets i la 
seva llibertat d’opinió. 
 
Avui per desgràcia tenim la trista notícia de la suspensió dels presos polítics en 
els seus càrrecs al Congrés dels diputats i al Senat. Un cop més queda palès 
que l’Estat espanyol vol callar l’opinió del poble no deixant exercir els drets 
democràtics.  Ho tindrem en compte, i aquest diumenge els portarem a Europa 
per evidenciar la distància de cultura democràtica que està aplicant el bloc del 
155 on callar la democràcia és el seu principal objectiu. 
 
Per aquest motiu, Bigues i Riells del Fai també haurà de fer un pas endavant 
aquest diumenge, i deixar molt clar que davant les sentències injustes que 
patiran els nostres companys escollits, el municipi farà costat a la democràcia. 
Us demanem que fem un esforç tots plegats per aplicar a tots els partits del 155 
un NO PASARAN històric a Bigues i Riells del Fai el proper diumenge. 
 
Per acabar voldria compartir amb vosaltres que significa la foto triada. És un 
programa electoral de fa més de 30 anys, on un grup de ciutadans de Bigues i 
Riells del Fai van fer unes propostes molt necessàries per les problemàtiques 
de l’època i que per desgràcia, 30 anys després algunes encara no estan del 
tot resoltes. Tot plegat fa reflexionar. 
 



Gràcies als companys i companyes de viatge d’aquest 4 anys, gràcies a la 
ciutadania per la confiança i gràcies a la meva família, que tot i mantenir-se 
sempre al marge, no ha estat aliena a l’intent de fer mal d’algunes persones. 
 
Famílies de Bigues i Riells del Fai, vàreu  lluitar contra el foc, l’aigua, el vent i la 
neu. Ara ho haureu de fer contra els que volen societats dividides i callades. 
Respongueu de la millor manera que sabeu fer, amb dignitat, fermesa, llibertat i 
el convenciment que Bigues i Riells del Fai som 9.000 persones diferents, 
diverses i plurals. 
 
Bona jornada electoral. 
 
Joan Galiano 
 



 


