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Cloenda de la dinovena assemblea de 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques  

Cardona, 20 de gener de 2018 

 
Bona tarda. En primer lloc, voldria tenir un record per al vicepresident del Govern i 

la consellera de Governació, que avui no poden ser aquí. I no hi poden ser perquè 

vivim en aquesta situació d’anormalitat democràtica, amb membres del Govern i 

diputats i diputades a la presó i d’altres que són fora, amenaçats, i no poden tornar. 

A mi també m’agradaria poder-los saludar avui amb un gest absolut de tranquil·litat 

institucional i democràtica. 

Jo m’he compromès a defensar els drets fonamentals de participació política dels 

diputats i les diputades al Parlament. De tots. Dels qui els poden exercir lliurement i 

dels qui ara no poden fer-ho. Sobretot, dels qui ara no poden fer-ho. I jo, que m’he 

compromès a això, us agraeixo fermament que tots i cadascun de vosaltres, des dels 

vostres pobles, des de les vostres ciutats, ajudeu en la defensa d’aquesta dignitat, 

ajudeu en la defensa dels drets democràtics bàsics, en la defensa de la participació 

política dels diputats i les diputades. Perquè defensar els drets polítics dels nostres 

representants és defensar els drets de participació política dels nostres conciutadans. 

Per tant, us agraeixo l’esforç de dignitat que feu en aquest sentit i que estic convençut 

que fareu, si cal, en el futur. 

Fins fa molt poques hores, jo també era alcalde. Per tant, era un company vostre. 

Fins fa poques hores, jo també estava immers en la política municipal. Ara, quan tot 

just he deixat de ser alcalde, tinc ja altres reptes, tinc altres responsabilitats. Amb 

tot, en certa manera sempre seré alcalde, encara que sigui en qualitat d’exalcalde, 

en el sentit que podeu considerar-me sempre un dels vostres, algú que entén quines 

són les preocupacions, les limitacions i els reptes de la política municipal. 

M’estreno com a president del Parlament, però ja fa uns anys que soc diputat, que 

tinc l’honor de ser diputat del Parlament del meu país. I en aquests anys he pogut 

comprovar una cosa que podem intuir tots: que hi ha una diferència entre els diputats 

i les diputades que hem estat alcaldes i hem trepitjat la política municipal i els qui 

no. Els qui hem tastat la proximitat de l’ajuntament, la proximitat amb els nostres 
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conciutadans, tenim una visió política més pràctica, molt més de tocar de peus a 

terra, i, sobretot, estic convençut que som capaços de traslladar aquest esperit de 

cordialitat de què parlava el president Buch a la nostra feina diària al Parlament. Això 

és el que intento aportar ara a la institució com a president. 

Estic molt satisfet de parlar-vos com a exalcalde i exmembre de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques. Efectivament, jo també he format part de l’associació, i 

n’estic molt orgullós, perquè estic convençut que el municipalisme necessita eines 

com aquesta, ja que l’associacionisme municipal ens permet compartir inquietuds i 

neguits comuns, més enllà de les mesures dels municipis i les ciutats, i ofereix una 

important cartera de serveis als ajuntaments. De vegades, potser, enmig de la lluita 

política diària, no s’és prou conscient de com s’ha d’agrair aquest assessorament i 

aquesta ajuda externa. Per tant, moltes gràcies per la funció que feu a favor del 

municipalisme, independentment dels partits polítics, independentment del color de 

cada partit. 

Haig de felicitar, evidentment, el nou president, el senyor David Saldoni. Estic 

convençudíssim que serà un mandat molt fecund, molt important, que seguiràs 

l’estela del president Buch i seràs capaç de dues coses: una, d’enfortir el 

municipalisme, i, dues, com ha fet el president Buch, de posar-lo al servei d’una 

causa comuna, que és la causa del país.  

També vull reconèixer, evidentment, la tasca del president Buch des del 2011, en 

uns anys que no han estat fàcils. No han estat fàcils, entre molts d’altres, per dos 

aspectes. El primer és la crisi econòmica. Els qui primer i més la van patir van ser els 

ajuntaments. La primera porta a què trucaven els veïns que patien la situació 

econòmica, les famílies que més la patien, era la del seu ajuntament. Aquí també és 

igual, la mesura. És igual que sigui un municipi petit o una ciutat gran. A qui primer 

recorre qui pateix és a l’ajuntament. I, per tant, nosaltres, els alcaldes i les 

alcaldesses, aquests anys hem posat rostre a aquest patiment, hem posat noms a 

aquesta situació. I això era un repte per als alcaldes i les alcaldesses i era un repte 

també per al president Buch. Una crisi econòmica que a més a més s’ha vist 

agreujada de manera irresponsable per part del Govern de l’Estat espanyol amb la 

famosa Llei de racionalització. Justament el pilar fonamental de l’estat del benestar, 

que són els ajuntaments, són els qui més han patit, hi insisteixo, per aquesta actitud 

del Govern espanyol, per una racionalització pressupostària que al final acabava 

afectant els ciutadans dels nostres pobles i les nostres ciutats. 
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Per tant, us encoratjo, tal com heu fet aquests anys, a intentar revertir aquesta 

situació injusta per a l’administració més propera al ciutadà i a fer veure que els 

ajuntaments són una peça essencial per a la qualitat de vida i el benestar dels nostres 

conciutadans.  

L’altre element pel qual el mandat del president Buch no ha estat fàcil té un caràcter 

més polític. És la situació que hem hagut d’afrontar com a país els últims anys, i 

especialment els regidors, les regidores, els alcaldes i les alcaldesses pel sol fet de 

defensar els mandats democràtics, pel sol fet de defensar que els nostres 

conciutadans poguessin decidir lliurement el futur del nostre país. S’han criminalitzat 

les idees polítiques i s’ha criminalitzat els qui, al capdavant de les institucions, han 

volgut defensar el que volia la majoria del poble, particularment els regidors i els 

alcaldes. Set-cents dotze alcaldes i alcaldesses, ho sabeu perfectament, són 

investigats amb relació al referèndum que vam celebrar l’1 d’octubre. I aquest fet és 

escandalós, democràticament escandalós. Com és escandalós que el president 

sortint, el senyor Miquel Buch, tingui una querella justament per haver defensat que 

el municipalisme, com a peça essencial, hi insisteixo, no només de l’arquitectura 

institucional del país, sinó del nervi polític de Catalunya, havia d’estar al costat del 

Govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i, sobretot, dels seus veïns. És 

injust que avui el president Buch es vegi immers en querelles per haver defensat 

idees polítiques, de la mateixa manera que ho és per a la resta de regidors i alcaldes. 

Ja n’hi ha prou, d’inventar relats delictius associats a idees polítiques. Les qüestions 

polítiques es resolen només amb política. I d’això en sou molt conscients, els alcaldes 

i les alcaldesses, els regidors i les regidores, perquè també heu de viure petits 

conflictes diaris, petites situacions quotidianes en les quals heu d’aplicar, 

efectivament, la política, que vol dir saber escoltar, que vol dir compartir, cadascú 

des de la seva visió, cadascú des del seu punt de vista, i al final fer valer el que vol 

la majoria, el que expressa la ciutadania. 

Us encoratjo, per tant, a seguir defensant no només el bé concret dels vostres 

municipis, sinó també el bé col·lectiu del país, a seguir defensant, amb aquesta 

dignitat amb què ho heu fet els últims anys, el que vol el poble de Catalunya. 

Acabo. En la meva presa de possessió vaig reivindicar, i molt, la tasca que es fa des 

del món local, el compromís i l’esforç amb què ajuda a construir, com dèiem ara, un 

país millor. Vosaltres sou l’exemple de com es teixeixen els acords i de com n’és de 

necessari fer-ho. Per tant, de la mateixa manera que reivindico la política local, 



 

Roger Torrent i Ramió  

President 

 

4 4 

 

intentaré traslladar-ne l’esperit al meu mandat, a la vida parlamentària, a la política 

parlamentària.  

I, per fer-ho, el primer pas és foragitar el 155 de les nostres institucions. Ho hem fet 

al Parlament. Però no n’hi ha prou. Hem de fer-ho en el conjunt de les institucions 

del país. Hem de tornar les institucions del país a les mans de la ciutadania, a les 

mans dels nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant, en aquest sentit també us 

encoratjo a ajudar-nos, un cop hem recuperat el Parlament, part essencial d’aquestes 

institucions, a recuperar la resta de les institucions. Vosaltres, els ajuntaments, heu 

aguantat, durant aquest temps. Ara ens toca recuperar les institucions i posar-nos a 

treballar, eliminar del paisatge polític del nostre país el 155 i posar-nos a treballar. 

Ara sí que acabo. Em sento molt honorat d’assumir la responsabilitat de ser el 

president del Parlament de Catalunya, però també d’haver estat alcalde del meu 

municipi, de Sarrià de Ter, i, sobretot, d’haver format part d’aquesta família del 

municipalisme català. No només és important per a la meva trajectòria política i vital, 

sinó perquè, honestament, hi insisteixo, crec que el municipalisme és una pota 

essencial per al nostre país, cosa que com a president del Parlament intentaré 

demostrar amb fets que crec.  

Per tant, vegeu en mi algú a qui haureu de fer reivindicacions, lògicament, com a 

president d’una cambra que legisla, però sobretot vegeu-me com un dels vostres, 

com un aliat del municipalisme, com un aliat de tots i cadascun dels pobles i les 

ciutats del país, i, sobretot, com algú que sempre tindrà les portes del Parlament ben 

obertes per a vosaltres. 

Moltes gràcies, president Buch, per la feina feta. President Saldoni, molts encerts i 

molta sort en aquesta nova etapa. Us encoratjo tots a seguir defensant el país des 

de cada racó de la manera digna, honesta i esforçada amb què ho heu fet sempre, 

especialment aquests últims anys. Estic convençut que ho seguireu fent. 

Visca el municipalisme! Visca Catalunya! 

Espero comptar amb el vostre suport per aconseguir aquest objectiu comú de país.  

 


