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DISCURS DE PROCLAMACIÓ DE JORDI COLOMÍ MASSANAS (UPM) COM
A ALCALDE DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Molt bon dia a tothom.
Regidors, regidores, exalcaldes, exregidors, amics i amigues, ciutadans i
ciutadanes de Torroella i l’Estartit…
Sempre he manifestat que ser regidor o alcalde del teu poble representa l’honor
més gran que pot tenir una persona com a ciutadà del seu municipi. I també al
llarg de la meva vida he repetit molt sovint que tothom hauria de passar un temps
fent de regidor o de regidora al seu ajuntament.
I ser-ho d’aquest municipi, el nostre, és encara, molt més important i
transcendent.
Torroella i l’Estartit..... Un municipi amb més de mil anys d’història que, fruit del
treball de moltes generacions, ara és referent en el nostre País en molts
aspectes.
Voldria agrair, per tant, a tots els regidors i regidores i a tots els alcaldes que ens
han precedit, la seva feina i dedicació per fer d’aquest municipi el que avui és i
representa.
I també vull agrair a totes les regidores i regidors, que formeu part d’aquest nou
Ple, la decisió valenta que heu pres de servei cap al vostre poble.
Voldria agrair molt especialment a la gent d’UPM, que m’ha acompanyat i em fa
costat en aquest gran repte, pel seu esforç i per la magnífica feina que heu fet.
Sense vosaltres no hagués estat possible.
També vull fer pública l’estima per la meva família que ha suportat i ha entès les
meves absències i la passió que poso en la política local i el treball per la
comunitat.

També vull agrair l’entesa i el respecte permanent durant aquests tres últims
anys de l’alcalde Josep Mª Rufí, amb qui ens hem entès i ens hem respectat per
sobre de les diferències que evidentment tenim. Moltes gràcies Josep Mª pel teu
respecte i per la teva confiança durant aquests anys.
I ho vull fer extensiu també a tots els companys i companyes amb qui hem
compartit govern amb els que hem produït un canvi important en les maneres de
fer i de servir al nostre poble.
I també amb els que ens heu fet oposició. Segurament, amb les vostres
aportacions, ens heu fet una mica millors cada dia.
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Avui també voldria agrair la confiança dels regidors i regidores d’Esquerra
Republicana de Catalunya amb els quals hem pogut arribar a uns ràpids acords
de govern perquè compartim objectius i perquè tots volem el millor possible pel
nostre municipi.
Hem fet el govern que clarament van decidir la gran majoria de ciutadans i
ciutadanes. I hem anat per feina des del primer dia i no ens hem entretingut per
intentar ser políticament correctes, si no per ser correctes al màxim. I també molt
clars i sincers amb totes les forces polítiques.
Des del primer moment vaig dir públicament que aquesta era la nostra proposta.
I ens vam posar a treballar des del primer dia per que fos així.
Com ja és públic, l’acord va ser ràpid, lleial i ferm i per tant no calia fer perdre el
temps a ningú ja que la decisió es va fer efectiva només uns dies desprès de les
eleccions.

Permeteu-me també que en nom de tots nosaltres doni les gràcies a la gent que
ens ha donat la seva confiança en aquestes eleccions. Ens heu posat el llistó
molt alt i no us podem decebre de cap manera.
I també a tots els ciutadans i ciutadanes que han optat per altres opcions
polítiques. També vull ser el vostre alcalde. Faré tot el possible per ser l’alcalde
de tots i de cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi.

Us deia al principi que tenim un municipi amb més de mil anys d’història. Un
municipi que ara té 11.537 habitants repartits per un territori de 66 km2. Un
municipi que és referent en la cura del seu patrimoni històric i natural.
Un municipi que ha pensat a llarg termini i que, molt sovint, ha hagut de remar
a contracorrent per no caure en la destrucció del seu espai natural o per tenir
una oferta cultural que ara es exemple de molts pobles i ciutats.
Una activitat cultural que ens fa, de mica en mica, cada dia, també més solidaris
i més tolerants com a societat.
Un municipi que ha tingut ciutadans que han destacat en molts àmbits. Me’n
deixaré molts, però avui no puc deixar de citar que Torroella és el poble de
Guillem de Montgrí; del monjo i compositor Anselm Viola; del músic Josep Costa;
de l’enginyer Primitiu Artigas; d’empresaris i emprenedors com en Pere Coll i
Rigau; de l’entranyable i gran compositor de sardanes Vicens Bou o del també
sardanista Joaquim Vallespí; dels pintors Josep Maria Mascort i Joan Fuster;
dels historiadors Josep Vert i Lluis Pericot; de gent que estimava aquest paisatge
com ningú com el metge Joan Turró i Cabratosa...
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O de Mossén Viver i de Pere Blasi que tant de pòsit ens han deixat en aquesta
Vila que els va acollir...
Les seves ensenyances van significar un canvi i una nova manera d’entendre la
cultura i l’ensenyament en aquella societat encara tancada d’ aquells anys i
d’aquells temps grisos.
Van representar el principi d’un despertar a la cultura, a una manera d’entendre
les relacions entre les persones, amb entesa, amb respecte i tolerància, que
esperem que segueixi per sempre com a model en el nostre municipi.
Torroella també es la terra d’actors contemporanis com en Joan Massot Kleiner,
en Carles Xuriguera, en Pep Vila o la Dolça Vilallonga; de polítics de diferents
colors com Albert de Quintana i Combis o l’exalcalde Joan Margall, ara diputat al
Congrés.
I disculpeu-me perquè em deixo molta gent que ha ajudat a que el nostre poble
sigui el que és....

Però deixeu-me que faci una especial menció a una torroellenca il·lustre i noble,
una amiga injustament empresonada, la consellera Dolors Bassa. Avui Dolors,
et vull dir que des de l’Ajuntament del teu poble continuarem lluitant sense defallir
perquè puguis estar entre nosaltres el més aviat possible. No oblidarem mai el
teu sacrifici ni la teva enteresa. Com ajuntament ens sentim i ens trobaràs
sempre al teu costat i al de la teva família.

Tenim per davant molta feina. Un equip de govern de deu regidors preparats per
aconseguir fer progressar el nostre municipi.
I no dubteu ni un moment, regidores i regidors, de que com alcalde vetllaré i us
ajudaré en tot el que pugui i més per solucionar tots els entrebancs que us anireu
trobant en la vostra feina de cada dia.
N’estic segur que ben aviat, tothom us coneixerà i que valoraran de seguida la
vostra capacitat i dedicació cap el vostre poble. Com que us conec us puc
assegurar que aquest poble se sentirà afortunat de tenir-vos com a servidors
públics.
Estic convençut que els torroellencs i les torroellenques, els estartidencs i les
estartidenques, la gent de la Bolleria o de Sobrestany; els que viuen a les
urbanitzacions, als masos... Tothom, des del Mas Pinell a Montgó se sentiran
encara més orgullosos del seu poble.
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No escatimarem mai treball ni esforç, ni temps ni dedicació. Us puc garantir que
el pas d’aquest equip de govern es notarà i que tots junts farem possible un gran
salt endavant.
Als regidors i regidores de la oposició us haig de dir que a la gran majoria us
conec. I que no tinc cap dubte de que treballareu pel be comú i per fer de
l’ajuntament un espai de trobada i d’entesa.
I als que no us conec tant us demano que no utilitzeu l’ajuntament per rés més
que no sigui pel mandat que ens han encomanat els nostres ciutadans i
ciutadanes, que no és altre que el de servir-los el millor possible i el de seguir
millorant cada dia com a societat plural, amb respecte i tolerància.

Vivim en el millor lloc del món... això m’ho heu sentit a dir molts cops...
Bàsicament perquè és casa nostra, es el nostre petit país, perquè l’estimem amb
bogeria i perquè volem que tothom s’hi senti acollit i feliç.
Ens ha tocat viure uns temps complicats tant pel que fa a la política nacional,
com pel canvi social i econòmic que representen les noves tecnologies. Però ja
us dic que aquest panorama, lluny d’espantar-nos, ens empeny amb més força
per superar aquests reptes.
I ho farem amb intel·ligència, amb noves idees i pensant que hem de deixar un
llegat encara millor del què hem rebut.
No sé... no sabem, treballar d’una altra forma. Serem ambiciosos i prudents,
conscients que l’objectiu és millorar la vida a tothom. No volem que ningú es
quedi enrere.
Us demano també que ens ajudeu a avançar, que ens exigiu, que participeu de
la nostra rica activitat social amb entitats i associacions.
Que eduqueu als vostres fills en valors positius i en l’estima d’aquest poble, com
ho van fer els nostres pares i mares amb nosaltres.
Que valorem el què tenim i que no deixeu de voler progressar. Us demano que
sigueu justos i solidaris, que mireu el futur amb optimisme.
Fa uns mesos vaig escriure unes frases per acabar un llibre.
Deia que només la justícia real i la democràcia plena ens portaran a recuperar i
mantenir, per sempre, la dignitat com a persones i com a poble.
També vaig escriure que els valors humanistes de la raó, l‘entesa i el respecte
ens guiïn sempre en els nostres actes i en les nostres decisions més
transcendents.
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Aquests valors, sumats als valors republicans de la llibertat, la igualtat i la
fraternitat que enunciava en la meva promesa com a nou alcalde de Torroella,
són els que ens han de guiar per fer del nostre ajuntament un ajuntament de tots
i de totes.
Perquè un ajuntament no és una eina per aconseguir un objectiu parcial.
L’ajuntament es l’ eina de servei al poble. A tot el poble.
Perquè només un ajuntament que tothom se’l pugui sentir seu pot ser un
ajuntament just i ple.

Aquest és el repte i la il·lusió de tots nosaltres: viure en la més absoluta llibertat
com a persones i com a ciutadans i ciutadanes del nostre poble i del nostre País.
Aquest és el principal objectiu que em guiarà aquests propers anys com alcalde
de Torroella de Montgrí.
Moltes gràcies a totes i a tots.. moltes gràcies regidores i regidors...
Moltes gràcies amigues i amics per acompanyar-nos en aquest Ple de
constitució del nou ajuntament de Torroella.
Moltes gràcies i

Fins molt aviat!

Torroella de Montgrí, 15 de juny de 2019

