
Benvolguts veïns i veïnes, 

Aquesta setmana comença la campanya de les municipals 2019 a Bigues i Riells del Fai amb la 
presència de 8 candidatures, una més que el 2011 i dues més que el 2015. 

Serà un període on cada formació explicarà el seu projecte i les seves intencions, els espais per 
fer actes cedits a la junta electoral de zona són el casal d'avis del Rieral a Bigues i el centre cívic 
de Riells del Fai.  

També serà epoca de fer balanç de la feina feta per uns i comparar amb èpoques d'altres. 

El respecte, l'autocrítica, els consells i les valoracions sempre han de ser rebudes amb un 
esperit de millora i com a element corrector pel benefici de totes i tots. 

En aquesta època és normal el posicionament de molts veïns i veïnes en funció de les seves 
experiències i necessitats i és el moment on Bigues i Riells del Fai ha de demostrar tot allò 
construït al llarg dels anys. És el moment de demostrar que som una societat madura, 
democràtica i cívica, és el moment de construir davant de qui vulgui destruir tot allò que vam 
millorar com a societat en un municipi de dos pobles molt especial. 

Desitjo sort i encerts a totes les persones que dins de cada llista volen aportar el seu granet de 
sorra al projecte comú de millorar Bigues i Riells del Fai. 

Per la meva part agrair a totes i tots els qui en aquests 4 anys han fet possible amb la seva 
feina, el seu suport, els seus consells i les seves crítiques que la meva feina com alcalde sigui 
una experiència inoblidable. Els temps convulsos dels darrers anys i la situació del país no ha 
estat un obstacle pels objectius marcats i estic orgullós de la resposta a la situació per part de 
tots els nostres conciutadans.  

La feina d'aquest anys i sobretot els darrers mesos, personalment serviran per analitzar per 
part meva l'actitud i la feina feta de tothom, centrant la meva valoració més positiva en aquells 
que van posar  l'interès comú per sobre del de treballar per fer-se un lloc a una llista. 

Desitjo ser valorat pel mateix, de tot s'aprèn i els errors serveixen de mirall per no repetir-los i 
per millorar. 

Històricament Bigues i Riells del Fai va viure per interessos personals d'esquenes a la cultura, al 
patrimoni, al riu i als interessos dels seus veïns. En definitiva, el futur de no tornar a pensar en 
beneficis individuals està en joc... Veurem què passa el proper 26 de maig, però una cosa és 
segura, existeix un rumor que diu que moltes formacions ja tenen clar els futurs pactes... Una 
falta de respecte per la decisió dels veïns i veïnes de Bigues i de Riells del Fai, segur que 
tindrem més sorpreses les properes setmanes. 

Estic orgullós de formar part d'un grup que valora el municipi per sobre dels interessos 
particulars i per sobre de tot estic orgullós de poder dir que passi el que pasi... Els veïns i veïnes 
de Bigues i Riells del Fai decidiran lliurement la millor opció i no serà l'egoisme d'uns pocs. 

Bona campanya. 


