
Benvolguts veïns i veïnes de Sant Julià i de Vilalleons, 

Benvolguda secretària de la corporació, 

Benvolguts regidors i regidores, 

Família que m’acompanyeu: l’Anna, el meu refugi permanent, en Joan, la Clara i en 

Pau. Els meus pares, Joan i Mercè, les meves germanes, la Laura i la Sílvia, i cunyats 

Ivan i Valentí: 

 

Quin honor més gran poder compartir aquest moment amb vosaltres. Fa quatre anys 

assumia l’alcaldia de Sant Julià amb la inexperiència de ser simplement regidor a la 

oposició, però amb una il·lusió molt gran de servir el nostre poble fins a les últimes 

conseqüències. 

Jo crec que han estat quatre anys molt difícils. No cal que us esmenti el complicat 

moment econòmic, o el procés de transició nacional que viu el nostre país. Per aquest 

motiu, el que potser m’aclapara més de l’excel·lent resultat que la nostra candidatura 

va aconseguir el passat 24 de maig, és que arriba després d’un mandat de quatre anys 

en el qual s’han pres decisions valentes. No exemptes de polèmica. I, tot i això, hem 

recollit l’aval d’amplis sectors de la societat del nostre poble. 

Potser, el secret de tot plegat, és que no ens agraden massa les decisions 

salomòniques que fan content a tothom. Decisions d’aquest tipus ens fan malfiar, 

perquè quan les analitzem tendeixen inevitablement a caure en la demagògia. Acord 

per Vilatorta i Vilalleons mai oculta els problemes. Al contrari. Ens agrada explicar els 

problemes tal com ragen, perquè només així entre tots podrem posar-hi solució. 

Potser tenim la gran sort d’exercir el nostre càrrec amb plena llibertat, perquè no en 

depenem. Així com avui prenem possessió del nostre lloc en el Ple, i l’assumim, sabem 

que quan l’abandonarem ens envairà la nostàlgia, segur, però potser la nostra vida 

professional i familiar es veuran recompensades. 

Però tenim un problema. La política ens ha captivat. Sobretot perquè hem tastat la 

política més propera la ciutadà. La política en què, prendre decisions, suposa un 

benefici directe per tota la gent que t’envolta. Per això estem tant honorats de ser avui 

aquí, en aquest Ple de constitució pel mandat 2015-2019. 

Perquè ens agrada somiar. Dia a dia treballem el present per aconseguir el futur que 

volem. El futur que somiem pel nostre poble. Fa quatre anys, aquí mateix, en aquesta 

sala, els regidors i jo somiàvem projectes que han esdevingut una realitat. Cinc 

repetirem l’experiència, i quatre companys més la compartiran de bell nou. 



I perquè estic tan convençut que aconseguirem aquest futur que tots volem? Perquè 

crec que aquests propers quatre anys seran molt pròspers pel municipi? Perquè, 

senyores i senyors, l’Ajuntament de Sant Julià és una institució forta. Que em dóna 

plena seguretat per afrontar el mandat que ara encetem. Amb un equip humà, tan 

tècnic com polític, que és tenaç, que sap estar al seu lloc en tot moment. Per mi, és un 

plaer i un honor encapçalar-lo. 

Sóc un home molt afortunat. Molt afortunat perquè milito a Esquerra Republicana de 

Catalunya, on dia a dia conec a gent que no està desenganyada de la política. El partit 

dels presidents Macià i Companys, que vol de Catalunya un país molt millor del que ja 

tenim. 

Molt afortunat perquè estic envoltat de grans companys. D’un grup polític, Acord per 

Vilatorta i Vilalleons-Acord Municipal (AVV-AM), que aglutina gent molt diversa, amb 

un denominador comú: l’honestedat. 

Molt afortunat perquè he tingut grans mestres. Un, en Josep Romeu, molt vinculat a 

Sant Julià, i pel qual vull tenir un record especial. El director de la meva escola pública. 

Que ens deixava sortir en hora de classe i passejar pels carrers. Per treballar, això sí. 

Per anar apuntant exhaustivament tots els detalls que trobéssim a les llindes de les 

façanes de Sant Julià. Un professor que va confiar molt en un nen que ja sentia que 

vivia en un poble especial. 

També us haig de parlar, com no, de la meva família. Dels meus avis, en Pepet i la 

Mercè del Gili, i en Joan i la Bien de Sant Julià. Ells són la meva arrel al nostre passat, a 

uns temps molt difícils on potser els lligams socials eren més forts que ara. 

Dels meus pares, que m’han donat uns valors morals immensos. Mare, tu ets la 

felicitat en persona. Pare, tu ets el meu guia. El qui m’ha ensenyat que s’ha de ser 

honest per sobre de tot. Espero no fallar-te mai. 

Vosaltres, amb les meves germanes, Sílvia i Laura, vau fer una llar aquí a Sant Julià que 

portaré sempre dins meu, però que físicament, ara sí, ja ha quedat enrere. On vaig ser 

molt, molt feliç. Potser tant com ara. 

Anna, sense tu res d’això seria possible. Aquest discurs va per tu. Perquè si tu no 

guardessis el meu món familiar, la nostra llar, i cuidessis els nostres fills amb tan, tan 

amor; jo no podria dedicar-me a treballar tan intensament pel nostre poble. 

A tots, moltes gràcies, perquè sense vosaltres jo no seria res de res. Us ho dec tot. 

Avui el meu pensament es dirigeix a tots els que conformem el nostre bonic poble. I, 

per pensar-vos a tots plegats, només ho puc fer amb una poesia de Miquel Martí i Pol 

que es diu “El poble”: 



 

El poble 

 

El poble és un vell tossut, 

és una noia que no té promès, 

és un petit comerciant en descrèdit, 

és un parent amb qui vam renyir fa molt de temps. 

El poble és una xafogosa tarda d’estiu, 

és un parapet damunt la sorra, 

és la pluja fina de novembre. 

El poble és quaranta anys d’enfilar-se per les bastides, 

és el petit desfici del diumenge a la tarda, 

és la família com a base de la societat futura, 

és el conjunt d’habitants, etc., etc. 

El poble és el meu esforç i el vostre esforç, 

és la meva veu i la vostra veu, 

és la meva petita mort i la vostra petita mort. 

El poble és el conjunt del nostre esforç 

i de la nostra veu 

i de la nostra petita mort. 

El poble és tu i tu i tu 

i tot d’altra gent que no coneixes, 

i els teus secrets i els secrets dels altres. 

El poble és tothom, 

el poble és ningú. 

El poble és tot: 

el principi i la fi, 

l’amor i l’odi, 

la veu i el silenci, 

la vida i la mort. 

[Miquel Martí i Pol. Obra poètica 1 1948-1971 (p. 163)] 

 

Joan Carles Rodríguez Casadevall, Sant Julià de Vilatorta, 13 de juny de 2015 


