
Benvolguts veïns i veïnes, 

Començo a escriure aquest text al mes d’octubre tot sapiguen que no ho llegireu fins al 

desembre. Si les coses continuen com aquest més no vull ni pensar tot el que haurem viscut 

fins llavors. 

El país està canviant, entrem en situacions noves que no hem viscut abans i per les que no 

tenim recepta ni proposta. Haurem de ser molt i molt valents. 

Però aquest mes d’octubre va tenir un començament insuperable. El passat dia 1 els veïns i 

veïnes d’aquest municipi van fer una autentica demostració de generositat i força . I els polítics 

que ens ha tocat ser al govern municipal en aquest moment hem de fer molta i molt bona 

feina per poder posar-nos al vostre nivell. 

El dia 1 d’octubre no ho podrem oblidar fàcilment, va ser un dels dies més feliços i més tristos 

que hem viscut mai. 

Particularment crec que si havia d’escollir un moment per fer política no podia haver-ho fet 

millor, i sé que parlo també pels meus companys.  

Al davant de tots nosaltres el nostre alcalde que no va dubtar en cap moment a posicionar-se 

clara i inequívocament. I al seu costat nosaltres, els regidors, els tècnics de l’ajuntament i tot 

un poble marcant clarament la diferència. Quin orgull! 

L’escalfor i la força que vosaltres, veïns i veïnes, vau transmetre el dia 1 d’octubre ens dona 

energia i confiança. 

Continuem treballant per millorar el nostre municipi i per millorar la vida dels nostres veïns i 

veïnes, les nostres escoles, els nostres carrers, edificis, carreteres, serveis....  

L’Ajuntament és casa vostra, no dubteu de transmetre’ns opinions, crítiques o recomanacions. 

Històricament ens trobem en un moment transcendental però res ens ha d’afectar al dia a dia. 

Al contrari, ens encoratja i ens empeny en construir des de la Municipalitat, les bases d’un nou 

país, d’una nova República que com no pot ser d’altre manera s’ha de fer des del poble i pel 

poble.  

Gaudim d’unes bones festes en família i amb els amics. Molta Força i Amunt! 

 


